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Vår avsikt med denna studie var att undersöka och jämföra relationen mellan hur 
lärare tolkar begreppet elevinflytande samt hur de beskriver att de arbetar med 
elevinflytande i praktiken. Undersökningen genomfördes med kvalitativ 
forskningsansats med ostrukturerad enkät som datainsamlingsmetod. Enkäterna 
besvarades av 20 stycken lärare som är verksamma inom grundskolans tidigare  år.  

Resultatet visade att begreppsuppfattningen ser relativt lika ut hos pedagogerna och 
innefattar både formellt och informellt inflytande, med störst fokus på det informella 
inflytandets betydelse för lärandet. Hur lärare arbetar med elevinflytande ser olika ut 
men beskrivs främst genom formella beslutsprocesser i form av klassråd. 
Pedagogerna beskriver en tolkning som inte helt stämmer överrens med hur de 
beskriver att de arbetar då det informella inflytandet inte genomsyrar hela skolans 
arbete utan enbart praktiseras i perioder då eleverna arbetar i teman eller 
grupparabeten. 

I vår analys kom vi fram till att pedagogerna är medvetna om läroplanens mål 
angående elevinflytande i fråga om vad elevinflytande är och varför det är viktigt. De 
beskrivningar av praktiskt arbete med elevinflytande som pedagogerna uttrycker 
visar på att man inte arbetar med elevinflytande på ett sådant sätt att målen uppfylls. 
Pedagogernas tolkningar av elevinflytande informellt sett kommer inte till sin rätt i 
undervisningen. Analysen visar att den faktorn som bidrar till detta är att 
pedagogerna inte vet hur man kan arbeta med elevinflytande i praktiken på ett sätt 
som läroplanen ger uttryck för.  

 

Nyckelord: Elevinflytande, formellt, informellt, demokrati, pedagog 
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1. Inledning  

Elevens rätt till inflytande anges i en rad dokument som styr arbetet i skolan på olika 
sätt. De dokument som har styrt skolan och som styr skolan idag har influerats av en 
rad olika teoretikers tankar kring inflytandets positiva påverkan för utveckling och 
inlärning. Den amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey är en av dem som 
har influerat skolans styrdokument med sina tankar kring elevinflytande som 
grundläggande för att fostra ansvarstagande demokratiska medborgare. I Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94), har 
elevinflytande getts stor plats och betonas med större eftertryck än i tidigare 
läroplaner. I och med att elevinflytande nu mera även är en lagstadgad rättighet i 
skollagen går det inte att blunda för att det är en skyldighet att arbeta med 
elevinflytande och inte en valmöjlighet.  

Decentraliseringen av skolan har inneburit en allt mer mål- och resultatinriktad skola 
där detaljstyrningen försvunnit och kommuner och enskilda skolor har idag ett allt 
större tolkningsuppdrag i hur den enskilda verksamheten ska utformas för att, av 
staten givna mål ska uppnås. För att utforma verksamheten krävs att man som lärare 
är väl införstådd med de begrepp som tas upp i både lagar och förordningar. Ett av 
begreppen som i och med sin framträdande roll i styrdokumenten kräver mycket 
tolkning och analys är just elevinflytande.  

Tham (2005) menar att;   

Det är lätt att förundras över begreppet elevinflytande och dess snart sextioåriga 
väg in i skolbyråkrati och skolor. I ordet ligger statens vackra demokratiska ideal, 
men avståndet till barns och ungas dagliga liv i skolan verkar nästan 
oöverkomligt. (s.18)   

Vidare menar Tham att många pratar om elevinflytande men få gör något åt det. 
Tham lyfter att de som har i uppgift att genomföra uppdraget kring elevinflytande allt 
för ofta har för lite kunskaper om hur elevinflytandet ska genomföras i praktiken. 
Tham (1998) menar att elevinflytande anses vara ett mångtydligt begrepp som ger sig 
olika i uttryck beroende på vilken innebörd man anser att begreppet har. På grund av 
detta menar hon att elevinflytandet kan se oerhört olika ut från skola till skola och 
även från klass till klass på grund av hur begreppet tolkas av skolans företrädande. 
Hon menar att lärare och rektorer är de som konstruerar hur elevinflytandet ser ut 
och bedömer om det är tillräckligt eller inte då det är de som har tolkningsföreträdet i 
frågan. Eleverna och deras möjlighet till inflytande i undervisningen påverkas på så 
vis väldigt mycket av rektorers och lärares kunskap om hur regelverket för inflytande 
ser ut samt deras kunskap kring grundläggande demokratiska värderingar som bland 
annat innefattar möjligheter att kunna vara med och påverka sin egen situation. 

Under de praktikperioder vi genomfört under lärarutbildningen har vi liksom Tham 
(2005) skriver i sin text om elevinflytande märkt av en viss förvirring hos verksamma 
lärare när det gäller begreppet elevinflytande.  Vi har flera gånger hört lärare prata 
om elevinflytande och har många gånger upplevt att det finns en viss frustration 
kring hur elevinflytande ska genomföras, när, var och hur man ska göra eleverna 
delaktiga samt vad elevinflytande egentligen innebär. Vi har även själva känt av en 
viss osäkerhet kring vilka dimensioner som finns i begreppet och ansåg utifrån dessa 
erfarenheter att det vore mycket intressant att i examensarbetet undersöka hur 
lärares tolkningar kring begreppet elevinflytande ser ut samt att se hur lärare själva 
beskriver att de arbetar med elevinflytande. Hur ser egentligen denna relation ut? 
Lever lärare som de lär? Arbetar man med elevinflytande utifrån den 
begreppstolkning man har? 
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Genom litteraturstudier och enkätundersökningar hoppas vi kunna få en tydlig bild 
av begreppet elevinflytande samt en breddad kunskap om hur vi själva kan få till ett 
väl fungerade elevinflytande i vår undervisning.    

1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare tolkar begreppet elevinflytande 
samt hur de själva beskriver att de arbetar med elevinflytande i undervisningen. 
Vidare är syftet att jämföra och undersöka relationen mellan just lärares 
beskrivningar av elevinflytande som begrepp samt hur de beskriver att de arbetar 
med elevinflytande i undervisningen.  

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur tolkar lärare begreppet elevinflytande? 
• Hur beskriver lärare att de arbetar med elevinflytande i undervisningen? 
• Hur ser relationen ut mellan lärares tolkningar av elevinflytande som begrepp 

samt deras beskrivningar utav hur elevinflytandet praktiseras i 
undervisningen? 
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2. Litteraturgenomgång   

2.1 Theory in practice – Argyris och Schöns teori 
 
Argyris och Schön (1974) har arbetat med att granska de medvetna och omedvetna 
tankeprocesserna hos människor. De berättar att få människor är medvetna om att 
de kartor med tankar och teorier som de använder för att styra sitt handlande inte är 
desamma som de teorier och tankar som de säger sig leva efter. Argyris och Schön 
menar även på att det är ännu färre personer som är medvetna om de kartor eller 
teorier de verkligen använder.  
 
Utifrån sin forskning har Argyris och Schön delat upp dessa aspekter av teorier och 
handlande under två punkter som benämns Espoused theory och Theory-in-use. Den 
första av dessa, Espoused theory, innefattar de mål, normer och värderingar som vi 
uppger styr vårt handlande i olika situationer. Theory-in-use är den världssyn och de 
värderingar som går att utläsa ur en persons handlande. Argyris och Schön berättar 
att folk i allmänhet väldigt ofta är omedvetna om att deras theories-in-use inte alls är 
detsamma som deras espoused theories, och att folk väldigt ofta även är omedvetna 
om hur deras theories-in-use tar sig i uttryck. Argyris och Schön menar att så gott 
som alla medvetna handlingar på olika vis berörs av dessa teorier.  
 
2.2 Vad menas med elevinflytande? 
 
Enligt den läroplan som gäller för grundskola, Lpo94, ska de demokratiska 
principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig omfattas av alla elever. 
Danell, Klerfelt, Runvad och Trodden (1999) menar att elevinflytande är något som 
ska genomsyra hela skolans utformning och att alla elever ska vara inkluderade. 
Möjligheterna för inflytande och ansvar måste i dialog mellan lärare och elev 
klargöras genom att eleverna blir medvetna om utbildningens mål, innehåll och 
arbetsformer. Dialogen är viktig för att utgå från elevens förutsättningar och behov 
samt för att ha möjlighet att ge inflytande och ansvar åt den enskilda individen samt 
åt elevkollektivet som grupp.  
 
Tham (1998) menar att elevinflytande som begrepp i styrdokument för skolan inte är 
något nytt. Efter andra världskriget lyftes begreppet upp av 1946 års skolkommission 
då man ansåg att fostran för demokrati även skulle omfattas av skolan och vara ett av 
dess främsta syften. I kommissionens betänkande står det under rubriken 
självstyrelse och samstyrelse att; 
 

Elevernas strävande efter större inflytande och ansvar bör emellertid från skolans 
myndigheter erhålla ett helhjärtat stöd. Det bör stå klart, att ett ökat medansvar 
för eleverna gynnar deras inväxande i det demokratiska samhället.  
(SOU, 1948:27) 

 
Selberg (2001) hävdar att efter krigstiden så har elevinflytande kontinuerligt funnits 
med som begrepp i alla skolans läroplaner. I samband med att läroplanen (Lgr 69) 
introducerades och framförde ökade krav på elevinflytande tillsattes av regeringen en 
utredning om skolans inre arbete, SIA. Selberg (2001) menar vidare att fostran för 
demokrati medförde även förändringar inom pedagogiken där skolans inre arbete 
skulle demokratiseras och inrikta sig på individuell handledning av eleverna, där 
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elevens egna drivkrafter skulle tillvaratas. Ekholm och Lindvall (1991) skriver i en 
forskningsrapport angående elevdemokrati att ett av SIA-utredningens förslag om 
förbättringar av skolan var ett ge eleverna mer inflytande genom att låta dem vara 
delaktiga i planering av undervisningens innehåll och arbetsformer samt utvärdering 
av dess resultat.  
 
2.2.1 Formellt inflytande 
 
Skolverket (1998) menar med formellt inflytande det inflytandet som ofta utövas via 
formella beslutsprocesser, i skolan ofta via klassråd och elevråd. Även Sträng (2005) 
menar att formellt inflytande synliggörs i dessa sammanhang och att denna form av 
inflytande är lätt att sätta fingret på då de ofta finns angivna i någon form av 
kalendarium. Gustafsson (1994) förklarar att klassråd som formellt inflytandet är ett 
sätt att träna sig i mötesteknik med mål att eleverna ska få träning i hur man 
bearbetar ett ärende samt hur en beslutsfattande processer ser ut i en demokrati. 
Oftast låter man eleverna träna sig i roller som ordförande och sekreterare när en 
fråga tas upp. Efter att ärendet har tagits upp sker ofta en kort diskussion för att 
avslutas med att ett beslut tas genom handuppräckning. 
 
I tidigare bestämmelser i grundskoleförordningen (1991:1083) fanns i 3 kap, § 6 och 
7, klassråd, tydliga bestämmelser kring att det i varje klass i grundskolan skulle 
finnas ett klassråd där klassens elever tillsammans med klassföreståndare skulle 
behandla frågor som var av gemensamt intresse för klassens elever. Idag är, i och 
med förordning 1997:599, bestämmelsen kring obligatoriska klassråd borttagen och 
de två tidigare paragraferna angående klassråd har idag slagits ihop till en paragraf 
som lyder under rubriken elevinflytande istället för klassråd.  

 
I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges tillfälle att tillsammans 
med lärare behandla frågor som är av gemensamt intresse för eleverna. Den 
närmare utformningen skall anges i arbetsplanen 
(Grundskoleförordningen, 1997:599, 3 kap, §6) 

 
2.2.2 Informellt inflytande 
 
Forsberg (2000) menar att fokus under 70- och 80-talen låg på att studera det 
formella och kollektiva inflytandet men att man under 90-talet flyttat fokus till att 
studera det informella och individuella inflytandet. Skolverket (1998) definierar det 
informella inflytande som inflytandet över det egna arbetet och lärandet i 
undervisningssituationen. Det informella inflytandet kan kopplas till läroplanens 
(Lpo94) text angående uppdraget att ge eleverna ett reellt inflytande över sin egen 
utbildning genom att kunna vara med och påverka arbetssätt, arbetsformer samt 
undervisningens innehåll, ett inflytande som ska öka med ålder och mognad och som 
bidrar till elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling.  
 

Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i 
planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 
inflytande och ta ansvar. (Lpo94) 

 
Det informella inflytandet dvs. inflytandet över det egna lärandet genom påverkan 
av innehållet i undervisningen är enligt Sträng(2005) inte lika synligt och konkret då 
det inte finns några ramar för hur det ska genomföras. Gustafsson (1994) ser det 
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informella inflytandet som delaktighet i de vardagliga situationerna i skolan. Hon 
menar att detta inflytande ska utgå ifrån elevernas intresse och att ett bra tillfälle för 
det informella inflytandet är att ta tillvara på varje unikt intresse som uppstår hos 
eleven i olika situationer. Gustafsson menar att en vanlig tolkning av det informella 
inflytandet är att eleverna arbetar med ”eget arbete” som innebär att eleverna 
arbetar utifrån en planering som läraren gjort men att de själv väljer vid vilket 
tillfälle de genomför de olika uppgifterna. Danell, Klerfelt, Runevad och Trodden 
(1999) har även de visat i sin undersökning kring hur man arbetar med 
elevinflytande på ett antal skolor att eget arbete är vanligt förekommande för att 
göra eleverna delaktiga i undervisningen. Detta ses dock inte som ett inflytande som 
uppfyller läroplanens direktiv kring det informella elevinflytandet.  Sträng (2005) 
skriver att många forskare är överens om att elevinflytandet i skolan bör arbetas med 
på ett mer informellt sätt det vill säga det ska genomsyra allt som sker i skolan. 
Sträng berättar ett det krävs en kontinuerlig dialog mellan skolledning och lärare, 
lärare och lärare och mellan lärare och elever. Det är endast genom en dialog mellan 
de berörda i skolan som en demokratisk process kan ske.  
 
Pedagogen John Dewey (1997) förespråkar den progressiva pedagogiken och det 
informella inflytandet, som lyfter fram vikten av skolans socialiseringsuppdrag där 
eleven och pedagogen i samspel utformar utbildningen. Hans teorier betonar en 
verksamhet i skolan där läraren agerar mer som en handledare än en auktoritär 
ledare samt att utbildning bör ses som en levnadsprocess och inte något man går 
igenom för att förbereda sig inför - och underlätta det vuxna livet. Utbildning ska 
representera det verkliga livet som barnet lever nu och inte ett liv som ska komma 
senare. 
 
2.2.3 Pedagogiskt uppdrag  
 
I läroplanen (Lpo94) framgår det att läraren har en viktig roll i att främja arbetet med 
elevinflytande. Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ha inflytande samt 
personligt ansvar över sin utbildning, ett ansvar och ett inflytande som skall öka med 
mognad och ålder och som ska omfatta alla elever i skolan. Läraren är den som bär 
ansvaret för att eleverna får prova olika arbetssätt och arbetsformer samt genom att 
ge eleverna inflytande i skolan förbereder dem för att ta ansvar och delta i ett 
demokratiskt samhälle. Utformningen av undervisningen ska enligt styrdokumenten 
utformas i samråd med eleverna där de ges stort inflytande. 
 
Pedagogen har enligt Dysthe (1996) en viktig roll i att föra en dialog i klassrummet 
samt att skapa situationer där elever och lärare samspelar med varandra i 
utformningen av undervisningen. Dysthe vill frångå det synsätt som innebär att 
lärarens roll är att överföra kunskap och anser istället samspelet som grunden för 
gott kunskapande. Samspelet ses som ett måste för att pedagogen ska kunna veta 
vilken nivå undervisningen bör utgå ifrån. Sträng (2005) menar att dialogen mellan 
lärare och elev är betydande för att pedagogen ska kunna hjälpa eleven framåt i sin 
utveckling. Samspelet lyfts även fram i Vygotskijs teori (i Säljö, 2003) kring den 
proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen avser den utveckling 
som ligger steget före men inte alltför långt ifrån barnets aktuella steg i utvecklingen. 
För fortsatt positiv utveckling måste pedagogen finnas där som handledare för 
eleven, i ett samspel med eleven. Eleven måste få stöd i sin utveckling men även möta 
krav och utmaningar där de får testa sina förmågor.  
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Korpela (2004) anser att det är av stor vikt att diskutera elevinflytandet i 
undervisningssammanhang. Att som pedagog anpassa sin undervisning så att den 
anpassar sig till samhället och verkligheten. Korpela menar att elever behöver social 
kompetens, kreativitet, flexibilitet, förmåga att hantera information, vilja till 
förändring samt att eleverna behöver besitta förmågan att kunna värdera och göra 
urval och begåvningen att förstå handlingsmönster. Eleverna ska också utveckla 
förmågan att tolka ny kunskap i nytt sammanhang. Detta menar författaren att 
eleverna utvecklar då lärare arbetar aktivt med elevinflytande som en helhetssyn som 
inte påverkas av ämnesblocken. 

Forsberg (1995) menar att kärnverksamheten i skolan är undervisningen och att 
pedagogen måste göra medvetna val kring vad man undervisar samt varför det är av 
betydelse. När pedagogen besvarat dessa två frågor måste hon fråga sig hur 
undervisningen ska gå till, elevinflytande måste betraktas i hur pedagogen väljer att 
genomföra arbetet med elevinflytande i teori och praktik.  
 
2.3 Varför elevinflytande? 
 
FN:s barnkonvention (1989) som anger alla barns rättigheter i samhället hävdar 
barns och ungas rätt till inflytande, genom att hävda barns rätt att säga sin mening 
samt att bli hörda i varje situation som rör barnet. Vuxna ska lyssna på barnet och 
alltid se till barnets bästa. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad. FN:s barnkonvention om barns rättigheter gäller alla 
världens barn i alla situationer och kan ses som överordnad alla dokument som 
behandlar frågor som berör barn. Carlsson och Åverling (1995) belyser att år 1991 
blev elevinflytande en lagstadgad rätt för studerande i och med införandet av 
elevinflytandet i skollagen. I Skollagen står det nu om elevers rätt till inflytande över 
sin utbildning och dess utformning att; ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras 
utbildning utformas. Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall 
anpassas efter deras ålder och mognad” (Skollagen, kap 4, 2§). I Arbetsmiljölagen 
(Kap 2, 1§) framgår det att skolan är en arbetsplats för både lärare och elever där 
båda parter omfattas av arbetsmiljölagen. Lagen hävdar bland annat arbetstagarens 
rätt till att arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar 
samt möjligheter att kunna vara med och utforma sin arbetssituation, samt 
förändrings- och utvecklingsarbete som rör den egna situationen.  
 
2.3.1 Fostran för demokrati 
 
Elevinflytande är inte bara viktigt för att man ska utgå från individerna i 
undervisningen utan även för att kunna fostra demokratiska medborgare menar 
Dewey (1997). Dewey lyfter fram att den största skillnaden på levande väsen och döda 
ting är att levande väsen fortlever genom förnyelse. Under hela sin livstid försöker det 
levande utnyttja och omvandla den energi som omger den till sin fördel. Med detta 
drar Dewey paralleller till samhället som han anser är precis likt det biologiska livet 
för att det även där pågår en ständig överföring, men i samhället kommer 
överföringen från samhällets äldre medborgare och deras erfarenheter och går till de 
yngre medborgarna. Utan detta samspel säger Dewey att det sociala livet inte kan 
fortsätta. I och med detta menar Dewey att skolans största uppdrag är att fostra 
demokratiska medborgare, i den mening att demokrati inte är en styrelseform utan 
en livsform där man lever i en gemenskap och delar sina erfarenheter för att en 
samhällsutveckling ska kunna ske.  
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Dewey (1997) myntade även uttrycket ”Learning by doing” med vilket han menar att 
man i skolan lär sig bäst när man använder sig av upplevelsebaserad inlärning. I 
koppling till fostran av demokratiska medborgare som Dewey förespråkar menar han 
att detta endast kan ske om eleverna i skolan får verka i demokratiska arbetsformer 
där det demokratiska förhållningssättet tränas. Vi kan inte vänta oss att eleverna får 
ett demokratiskt förhållningssätt om eleverna inte bemöts demokratiskt i sin 
undervisning samt själva får agera i en demokratisk diskurs. I skollagen (1998:1100) 
slås det fast att all verksamhet i skolan ska utformas i överrensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar samt att alla som verkar i skolan ska arbeta 
utifrån demokratiska arbetsprocesser.  
 
Enligt skolkommitténs delbetänkande, Inflytande på riktigt (SOU 1996:22) benämns 
elevinflytande ofta som en del i skolans uppgift gällande att fostra demokratiska 
medborgare. Detta innebär att elever ska lära sig att byta perspektiv, visa förståelse 
för personer i andra livssituationer och även att visa tolerans och empati. Detta kan 
inte ske om elever inte får samarbeta med andra där de känner sig sedda, hörda och 
respekterade vilket innebär att eleverna i skolan måste få erfarenheter av att ta 
ansvar samt utöva inflytande i ett samarbete som bygger på demokratiska principer. 
Skolkommitténs betänkande utgår från tre utgångspunkter när de förklarar 
anledningen till att elever ska ha inflytande.   

 
Elever ska ha inflytande för att det är en mänsklig rättighet. Elever ska ha 
inflytande därför att det ingår i skolans uppgifter att fostra demokratiska 
medborgare. Elever ska ha inflytande därför att delaktighet är en förutsättning 
för lärande. (sid. 21) 

 
Dessa punkter motiveras i Forsbergs doktorsavhandling, Elevinflytandes många 
ansikten (2000) med att elevinflytande som en mänsklig rättighet knyts an till FN:s 
barnkonvention. Punkten om att fostra demokratiska medborgare motiveras med 
vikten av att eleverna får konkreta erfarenheter av att ta ansvar samt att utöva 
inflytande utifrån demokratiska principer. Elevinflytande som lärande instrument 
motiveras med att lärande är en aktiv process och kräver därför elevens engagemang 
och förmåga att reflektera över sitt eget lärande. Forsberg påpekar även vikten av att 
ungdomar ska kunna påverka sin egen livssituation som ett argument för 
elevinflytande. 
 
2.3.2 Motivera och främja lärande 
 
Dewey (1997) är en stor förespråkare av elevinflytande och menar att ett ökat 
elevinflytande bidrar till att elevernas motivation och känsla för meningsfullhet i 
undervisningen ökar vilket i sin tur leder till självdisciplin. Om barnet upptäcker att 
arbetet i skolan speglar samhällslivet i stort och om skolans arbetsformer går att 
koppla till hur livet utanför skolans väggar ser ut menar Dewey att eleverna kommer 
att se meningsfullhet i skolarbetet. Han menar även att skolan bör finnas till för att 
förenkla det verkliga samhällslivet som finns utanför skolans dörrar. För att 
genomföra detta menar han att man ska bygga vidare på de erfarenheter och 
upplevelser eleverna har med sig från hemmet. För att kunna utgå från elevernas 
tidigare erfarenheter menar Dewey att det måste finnas goda sociala kontakter och en 
god kommunikation mellan deltagarna i gruppen. Kommunikationen är det 
grundläggande verktyget för en väl fungerande demokrati som gör lärandet synligt 
och meningsfullt för de deltagande i gruppen. 
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Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, utan 
all kommunikation och därmed allt verkligt socialt liv är bildande. Att 
kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och 
förändrad erfarenhet. (Dewey, 1997 sid.26) 

 
Elevens inflytande är enligt Vygotskij (i Säljö, 2003) viktigt för att utgångspunkten 
för undervisningen ska kopplas till elevens egna drivkrafter och för att barnet 
tillsammans med pedagogen ska kunna formulera nya mål att uppnå. Dewey (1997) 
menar att när målen i skolan formuleras av läraren och är det som styr innehållet 
försvinner verklighetsanknytningen och meningsfullheten och skolan blir en plats där 
arbetet och inlärningen blir mekanisk och där möjligheten för reflektion försvinner 
för eleven. För att undervisningen i skolan ska bli meningsfull för eleverna menar 
Dewey att målen måste komma ifrån eleverna själva. Detta kommer att bidra till att 
eleverna själva reflekterar över hur och varför de arbetar mot uppsatta mål. Genom 
att eleverna på detta sätt är delaktiga och har inflytande över sitt eget lärande ska de 
motiveras att sätta upp nya mål där de ser en koppling mellan egna initiativ, skolan 
och samhället i stort. 

 
Skolan måste föras närmare det samhälle vars syften den skall tjäna. Skolan är 
samhällets styrinstrument både när det gäller elevernas egen utveckling och 
samhällets framtid. 
(Dewey, 1997, s. 19) 

 
Dysthe (1996) har i sina studier kommit fram till att elevinflytande är en vital del av 
elevens kunskapsinhämtande. Hon tar upp tre begrepp som är viktiga för att 
inlärning ska ske så effektivt som möjligt. Begreppen benämns som äkta 
engagemang, delaktighet och höga förväntningar. För att nå dessa kriterier krävs 
det stora pedagogiska färdigheter av pedagogen. För att eleverna ska nå ett äkta 
engagemang måste läraren se det eleven har att erbjuda och visa eleven att det 
eleven kan bidra med är viktigt. Att stoffet som ska läras in är kopplat till elevernas 
erfarenheter är också viktigt samt att eleverna själva har en viss kontroll och kan 
vara med och påverka målen och metoderna för undervisningen. Med delaktighet 
menar Dysthe att eleverna själva är med och utformar undervisningen utifrån egna 
tankar och åsikter. När eleverna får vara delaktiga och koppla det nya stoffet till egna 
erfarenheter skapas de bästa möjligheterna för lärande. Eleverna kan vara delaktiga 
på flera sätt och komma med sina idéer både muntligt och skriftligt. På detta sätt kan 
så många som möjligt bli delaktiga i undervisningen, något som Dysthe menar är 
positivt då lärande sker i sociala sammanhang. Det tredje villkoret som Dysthe 
nämner för effektiv inlärning är högt ställda förväntningar. Dessa förväntningar 
menar hon självklart ska anpassas utifrån varje enskild individ och ska ställas så att 
eleverna kan leva upp till dem med stöd från läraren. Ett sätt för läraren att bekräfta 
att eleven når upp till de förväntningar läraren har är att läraren ställer frågor till 
eleven och tar elevens svar på allvar. Genom att ta elevens svar på allvar kommer 
eleven att känna en ökad självrespekt då läraren ser eleven som en tänkande individ. 
 
2.4 Hur arbeta med elevinflytande?  
 
Forsberg (2000) problematiserar svårigheterna vad gäller att uppnå 
styrdokumentens krav i den pedagogiska verksamheten. Hon menar att många 
pedagoger anpassar sitt arbete med elevinflytande efter rådande villkor för den 
praktiska undervisningen. Därmed begränsas elevers inflytande över undervisning 
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för att behålla kontrollen över klassrummet. Detta anser Forsberg har att göra med 
att begreppet inte har några tydliga gränser för hur man som pedagog ska förhålla sig 
till begreppet i sin undervisning. Därmed kallar hon elevinflytande för ett begrepp 
med många ansikten. Sträng (2005) lyfter fram att det är tydligt att skolans 
styrdokument talar för och syftar till ett stort elevinflytande men hon skriver även att 
texterna är så allmänt skrivna och går därför att tolka på många olika sätt, vilket i sin 
tur enligt Sträng kan leda till att elevernas praktiska möjligheter till inflytande kan se 
väldigt olika ut i den praktiska verksamheten. Hon fortsätter med att fråga sig vem 
det är som har tolkningsföreträde när det gäller själva innebörden av elevernas 
inflytande samt vem som bedömer att inflytandet är tillräckligt. Författaren 
konstaterar att eleverna ska ha inflytande enligt styrdokumenten, men hur det ska gå 
till i undervisningen står inte skrivet i något styrdokument. Sträng tar även upp en 
annan aspekt av problemet med elevinflytande. Hon berättar att om lärare och andra 
verksamma i skolan inte har inflytande över sin arbets- och undervisnings situation 
så kommer de heller inte låta eleverna få inflytande över sin. Det är dock viktigt att 
tänka på att elevinflytande som fenomen inte får användas i den meningen att läraren 
helt ska överlämna ansvaret till eleverna.  
 

Danell m.fl. (1999) skriver i sin sammanställning angående 41 skolors arbete med 
elevinflytande att det finns lärare som ställer sig för och emot att elevinflytande 
främjar lärandet. De lärare som ser positiv på elevinflytande menar att inflytandet 
bidrar till det lustfyllda lärandet som är nödvändigt för att ett bra lärande ska ske. De 
som sätter sig emot elevinflytande menar att undervisning där eleverna har mycket 
inflytande är väldigt tidskrävande och kräver mycket tid för samtal och reflektion, tid 
som går förlorad till det produktinriktande lärandet. Lärare med denna syn menar att 
elevaktiva arbetssätt är bra för att främja elevernas inflytande men att inflytandet 
inte bidrar till att utveckla lärandet.  
 

2.4.1 Selbergs modell – Elevinflytande i lärandet 
 
För att uppnå en lärandeprocess där eleverna har ett reellt inflytande i enighet med 
läroplanens mål menar Selberg (2001) att läraren och eleverna tillsammans måste 
föra en dialog kring hur undervisningens olika moment ska utformas och 
genomföras. Selberg har utifrån sin forskning kommit fram till följande modell för 
hur hon anser att man bör arbeta med elevinflytande i lärandet. I modellen nedan 
finns elevinflytandet närvarande i alla moment, något Selberg menar är en 
nödvändighet för att meningsfullt lärande skall kunna ske.  
 
1. Ingång – Eleven tar upp sådant som de finner intressant, vill veta mer om och 
diskuterar detta tillsammans med andra. Det kan vara kopplat till tidigare arbeten 
eller egna erfarenheter 
2. Förberedelse för val – Eleven funderar över frågor och förslag över hur man 
kan arbeta med det valda ämnet. Eleven argumenterar för sina förslag och 
bestämmer hur arbete ska läggas upp för att sedan granska vilka källor som är av 
intresse för att genomföra arbetet. 
3. Val – Eleven överväger innehåll och arbetsform och bestämmer sedan 
tillvägagångssätt. Eleven inventerar vilka kunskaper som redan finns inom ämnet 
samt vad hon vill veta mer om. Eleven diskuterar tillsammans med läraren hur det 
valda kunskapsområdets kopplas till läroplaner och kursplaner samt dokumenterar 
syfte och mål för sitt val. 
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4. Planering av arbete – Eleven formulerar frågeställningar och planerar arbetets 
utformning enskilt eller i grupp samt formulerar egna syften och mål. Eleven väljer 
hur information ska inhämtas, vilka ämnen som måste ingå samt vilka begränsningar 
som ska göras. Tillsammans fastställs tidsramen och eleven är med och bestämmer 
redovisningsform och utvärdering. 
5. Genomförande av planerat arbete – Eleven väljer studiemiljö, arbetsredskap 
samt samarbetsformer. Utifrån planeringen söker eleven svar på frågor och löser 
problem som uppstår.  
6. Planering av redovisning av lärandet – Eleven sammanställer data och 
söker mönster, likheter samt skillnader i resultaten. Eleven drar slutsatser och 
reflekterar över resultatet och förbereder sig för att redovisa urval av resultatet. 
Eleven tränar på att redovisa enskilt eller i grupp. 
7. Redovisning av läranderesultat – Eleven redovisar sitt resultat på det sätt 
som eleven själv har valt och förklarar hur hon kommit fram till resultaten. Eleverna 
inspirerar till diskussion och reflekterar över nya frågeställningar och lämnar sedan 
in en sammanställning av arbetet.  
8. Utvärdering/värdering av resultatet – Eleven reflekterar över vad hon har 
lärt sig. Eleverna diskuterar tillsammans vad de lärt sig av arbetet och av varandras 
arbeten för att reflektera tillsammans med läraren över nya erfarenheter. 
Tillsammans diskuterar man kring om man uppnått målen och syftet med arbetet, 
hur man kan arbeta vidare utifrån arbetet samt vilka förbättringar som kan göras. 
 
Hur inflytandet ser ut i de olika stegen kan variera mellan arbetsområden och 
uppgifter men är i stort sett är det väldigt liknande mål i de olika stegen man ska 
uppfylla för att främja elevinflytandet. Selberg delar även upp denna åttasteg process 
i tre olika block som kräver lika stor tidsåtgång. Block ett innehåller steg 1, 2, 3 och 4, 
block två innehåller steg 5 och block tre innehåller steg 6,7 och 8. Meningsfullt 
lärande och elevinflytande uppnås enligt Selberg om dessa tre olika block får lika 
mycket tid i den praktiska undervisningen. Detta kan jämföras med lärande miljöer 
där eleverna saknar helt inflytande eller har väldigt lite inflytande, då brukar 
elevernas inflytande bara tillgodoses i punkt 1 och punkt 7.  
 
Selberg belyser att:  
 

I lärmiljöer där eleverna har litet inflytande i sitt eget lärande är de uteslutna 
från att lära sig och utveckla kompetenser som de nationella styrdokumenten 
förväntar sig att utbildningen innehåller (s.16).  

 
Vidare menar Selberg att elevernas möjligheter till inflytande till stor det beror på 
lärarens inställning till inflytandets betydelse. I hennes modell förespråkar hon att 
inflytandet ska finnas med i alla olika delmoment och att det ska föras en ständig 
dialog mellan lärare och elev där läraren stöttar eleven i arbetsprocessen och gör 
denna delaktig i lärandeprocessen. Skolans scheman måste organiseras så att 
tillräcklig tid ges för samspel mellan lärare och elev samt att eleven får tid till 
inflytande i planering, genomförande och utvärdering.  

 
2.4.2 Samarbetsinlärning – Cooperative learning 
 
Samarbetsinlärning, även ofta kallat cooperative learning innebär en modell för 
lärande där man arbetar tillsamman i mindre grupper för att lära sig arbeta utifrån 
demokratiska former. I samarbetsinlärning ligger inte fokus vid de resultat som 
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gruppen presenterar utan i hur gruppen arbetar tillsamman och lär av varandra för 
att nå de mål som gruppen i utformat i samspel med läraren. Sahlberg och 
Leppilampi (1998) menar att samarbetsinlärning innebär en omfattande pedagogisk 
metod för inlärning och undervisning, som bygger på uppfattningen om att kunskap 
är en social konstruktion och inlärning som en dynamisk process i ständig 
växelverkan. I samarbetsinlärande är gruppen medlemmar delaktiga i alla moment i 
arbetet och alla medlemmar i gruppen är ömsesidigt beroende av varandra vilket 
bidrar till att allas arbete anses som lika viktigt. Det anses viktigt att stötta varandra 
och att se varje steg i utvecklingen som en gemensam framgång. Samtal och 
diskussioner mellan jämbördiga parter ska bidra till att samspelet och 
kommunikationen fungerar i gruppen. När man arbetar med samarbetsinlärning i 
olika gruppkonstellationer tränas man bland annat i att möta olika människor, 
hantera konflikter samt att respektera varandra och komma fram till gemensamma 
beslut, förmågor som anses viktiga för att fungera i ett demokratiskt samhälle. Viktigt 
i denna form av lärande är även att man efter avslutat arbete reflekterar över 
innehållet samt över hur arbetsprocessen sett ut och utifrån detta bestämmer 
framtida mål. Eleverna har i uppgift att se att alla gruppens medlemmar är delaktiga i 
arbetet. För att alla ska få ett visst personligt ansvar kan man dela ut olika 
ansvarsområden. Läraren har ansvar för att observera hur arbetet fortgår i grupperna 
samt att ge feed-back och samspela med eleverna för att ett gott lärande ska främjas. 
Efter avslutat arbete utvärderar elever tillsamman med lärare vilka kunskapsmässiga, 
kognitiva och sociala resultat man uppnått i gruppen.  

3. Metod 

3.1 Kvalitativ studie 

Vi har i detta arbete använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Enligt Stukát 
(2005) innebär den kvalitativa studien att fokus ligger på tolkning och förståelse för 
resultaten samt att karaktärisera och gestalta något. Då syftet med vårt arbete har 
varit att först undersöka och sedan se till relationen mellan lärares uppfattningar av 
begreppet elevinflytande i teori och praktik ansåg vi den kvalitativa metoden mest 
passande då vår avsikt inte har varit att generalisera utan att tolka respondenternas 
uppfattningar för att kunna göra ett jämförande. Vi har inte haft för avsikt att få fram 
siffror för hur vanlig en viss uppfattning är, något som Denscombe (2000) förklarar 
som den kvantitativa analysmetoden. Vikten har snarare legat på att som Denscombe 
uttrycker sig ”koda och kategorisera data” för att finna mönster, som han menar är 
tongivande för den kvalitativa forskningsmetoden.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Vi valde att använda oss av enkät med öppna frågor som datainsamlingsmetod då vi 
ansåg att det var en bra metod för få svar på de forskningsfrågor som var avgörande 
för att uppnå arbetets syfte. Stukát (2005) benämner enkät med öppna frågor som 
det ostrukturerade frågeformuläret som inte är så olikt en vanlig intervju. I denna 
typ av enkät formulerar respondenten likasom i en intervju själv sitt svar och ges 
utrymme att utveckla och anpassa sitt svar. Vi valde att lämna ett antal blanka rader 
för respondenterna att besvara frågan på. Antalet rader anpassade vi till fem då vi 
ansåg att det var lagom för att få ut lagom fylliga svar, något Stukát menar att det kan 
vara svårt att få i ett sådant frågeformulär som vi valde då man antingen får väldigt 
långa svar eller väldigt korta. Begränsningen ansåg vi inte var för lite så att 
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respondenterna inte skulle kunna besvara frågan och inte heller för stor så att 
respondenterna skulle bli omotiverade att besvara frågan. 

Då vi ville nå ut till ett större antal respondenter för att få en viss bredd i vår 
undersökning samt en djupare förståelse för hur uppfattningarna kan se ut ansåg vi i 
enighet med Stukát att enkät var ett bättre alternativ än intervju för att nå ut till fler 
personer. Vi trodde även att enkät skulle vara väl fungerade som 
datainsamlingsmetod då vi ansåg att det sociala klimatet mellan oss som forskare och 
respondenterna i fråga var så pass bra att vi kunde få ärliga och utförliga svar, något 
Denscombe (2000) nämner som en av omständigheterna då det anses lämpligt med 
frågeformulär. Denscombe menar även att frågeformulär minskar risken för att 
”interpersonella faktorer” (sid.127) påverkar respondenternas svar, vilket kan 
förekomma vid intervjusituationer.  

Ur tidsperspektiv såg vi enkät med öppna frågor som ett bättre alternativ än intervju 
då det hade vart svårt att hitta tillfällen för att genomföra alla intervjuer samt att vi 
genom enkät skulle undgå den enligt Stukát tidskrävande delen med att transkribera 
intervjuerna. Eftersom vi valde att rikta undersökningen mot ett större antal 
respondenter (20 st) än vad som vanligtvis används vid en intervju hade det tagit 
alldeles för lång tid att transkribera alla intervjuer. Då Stúkat menar att enkäter med 
öppna frågor kan resultera i fylliga och långa svar som kräver mycket bearbetning för 
att kunna kategorisera svaren ansåg vi det vara tidskrävande nog.  

3.3 Urval 

Enkäten som legat till grund för vår undersökning har besvarats av 20 stycken lärare 
från fyra olika skolor, alla verksamma inom grundskolans tidigare år. Urvalet kan ses 
som en kombination av strategiskt urval och bekvämlighetsurval. Trost (1997) 
förklarar att det strategiska urvalet innebär att man väljer ut vissa variabler som man 
tror har en betydelse för undersökningen, i vårt fall var dessa variabler att 
pedagogerna skulle ha lärarutbildning samt vara verksam i någon av årskurserna 1-6. 
De fyra skolorna där lärarna är verksamma ligger alla i en kommun i Mellansverige 
och är skolor som vi tidigare under vår utbildning varit i kontakt med. Detta menar vi 
bidrog till att urvalet även var ett bekvämlighetsurval. Valet av skolor motiveras med 
att vi ville få ett så litet bortfall som möjligt då vi trodde att våra partnerskolor och de 
kontakter vi knutit kände ett visst ansvar för att hjälpa sina studenter samt att vi 
trodde att de genom vetskapen om vilka vi är skulle ge mer personliga och ärliga svar. 
Vi valde att ha en kontaktperson på respektive skola som hade ett visst ansvar för att 
enkäterna blev besvarade och insamlade, dessa personer blev tillfrågade i 
inledningsfasen av arbetet och vi har under tiden enkäterna varit ute hos 
respondenterna haft löpande kontakt med dess 4 personer för att se hur många 
enkäter som blivit besvarade samt om det uppkommit några svårigheter med att 
tolka frågorna. En utav kontaktpersonerna har även fungerat som bollplank och 
testperson i en form av pilotstudie under utformningen av enkäten och kommit med 
råd angående formulering av frågor. Kontaktpersonerna har varit en stor bidragande 
orsak till att vi helt lyckats undvika bortfall i vår studie.   

3.4 Genomförande 

Vi började arbetet med att läsa in oss på litteratur inom kunskapsområdet kring 
elevinflytande. Utifrån gamla och nya kunskaper föddes intresset att gå vidare med 
det tänkta syftet och frågeställningar som vi haft i åtanke inför undersökningen. 
Utifrån syfte och frågeställningar utformade vi en enkät med öppna frågor som vi 
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använde som datainsamlingsmetod. Till frågeformuläret utformade vi även ett 
missivbrev (se bilaga 1) där vi presenterade oss själva samt förklarade syftet med vår 
undersökning samt förklarade hur vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
Vi kontaktade de handledare vi haft på våra respektive partnerskolor samt två andra 
pedagoger på andra skolor som vi haft kontinuerlig kontakt med under vår studietid 
för att se om det fanns intresse hos dessa att delta i vår studie kring elevinflytande. Vi 
tog även kontakt med rektorerna på respektive skola för att få godkännande för att 
genomföra undersökningen hos några tillfrågade pedagoger på skolorna. I dialog med 
de fyra personer vi kontaktat på de fyra skolorna kom vi överrens om att dessa skulle 
fungera som kontaktpersoner under tiden enkäterna var ute för att bli besvarade. 
Kontaktpersonerna har varit till otroligt stor hjälp då de hjälpt till med att få 
tillräckligt många pedagoger att besvara enkäten genom påminnelser på olika sätt 
samt att de haft sina personliga postfack till förfogande för övriga respondenter att 
lämna in besvarade enkäter i. Efter de 14 dagar som respondenterna hade på sig att 
besvara enkäterna åkte vi ut till respektive skola och samlade in dessa av 
kontaktpersonerna. Genom att använda oss av kontaktperson på respektive skola 
samt av tidigare knutna kontakter kunde vi på ett enkelt sätt undvika bortfall något 
som Stukát (2005) menar brukar kunna vara ganska stort när man skickar ut 
enkäter.  

3.5 Databearbetning 

När enkäterna var insamlade påbörjade vi databearbetningen av resultaten. Då vi 
redan hade respondenternas svar nedskriva började vi organisera dessa och plocka ut 
den information som vi ansåg relevant för vårt syfte och våra frågeställningar. De 
data som framkommit i undersökningen har kodats och kategoriserats (Denscombe, 
2000) för att kunna se vilka uppfattningar som svaren skulle kunna kategoriseras 
efter. Efter upprepade analyser har vi kunnat finna återkommande mönster som 
presenteras i resultatet.   

3.6 Forskningsetiska principer  

Vi har i denna studie följt de fyra grundläggande individskyddskraven dvs. de 
forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2007) förespråkar som huvudkrav 
vid forskning. Vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att de som medverkar i studien skall få information 
om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att den medverkande när som 
helst kan avbryta sin medverkan. Även ska information ges att uppgifter som 
insamlas enbart kommer att användas i den pågående studien. Vi informerade de 
som medverkat i vår studie denna information skriftligen i samband med 
enkätutskicket.  

Deltagare i en studie skall ges rätten till att själva bestämma över sin medverkan. Vid 
stora enkätstudier krävs inte samtycke i förhand dock krävs det utförlig information 
om detta vid enkätutskicket. Individuellt samtycke anses ha givits då enkäten 
återsänds ifylld. Vi gav samtliga medverkande upplysning vid enkätutskicket att 
medverkan var frivillig och såg detta samtyckekravet som uppfyllt när vi återfick 
enkäterna.  

Konfidentialitet har en nära anknytning till frågan om offentlighet och sekretess. 
Vilket innebär att de medverkande underrättas med information om att det 
insamlade materialet behandlas konfidentiellt och förvaras oåtkomligt för obehöriga. 
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Vi gav denna information i samband med enkätutskicken då vi i missivbrevet noga 
upplyste om att medverkan sker anonymt och svaren kommer enbart behandlas av 
behöriga, det vill säga oss.  

Insamlande uppgifter får bara nyttjas i forskningssyfte. Materialet vi fått in under 
vår studie har bara använts till forskningsändamålet. Vi har dock upplyst våra 
medverkande i samband med informationen tillhörande enkäten att studien kommer 
att läsas av lärare, studiekamrater och publiceras på DIVA, databasen för 
examensarbeten. 

4. Resultatpresentation 
Resultatet kommer nedan att redovisas under två huvudrubriker som är direkt 
kopplade till två av våra forskningsfrågor. 

- Pedagogernas tolkning av begreppet elevinflytande 

- Pedagogernas beskrivning av hur man arbetar med elevinflytande i 
undervisningen 

De 20 respondenternas svar presenteras utifrån de två forskningsfrågorna under ett 
antal underrubriker som redogör för hur vi kategoriserat respondenternas svar 
utifrån frågorna i den enkät som legat till grund för undersökningen. Vår tredje och 
sista forskningsfråga som syftar till att undersöka relationen mellan pedagogernas 
uttryckta tolkningar samt deras beskrivningar av hur de arbetar med elevinflytande i 
undervisningen kommer att analyseras i resultatanalysen utifrån de svar som 
uppkommit kring våra andra forskningsfrågor. 

4.1 Pedagogernas tolkning av begreppet elevinflytande 

Flertalet av respondenterna uttryckte på varierande sätt att de ansåg att 
elevinflytande handlar om och syftar till att genomföra skolans demokratiska 
uppdrag genom att låta eleverna ha ett visst mått av medbestämmande, att eleverna 
bestämmer saker tillsammans med läraren. Demokrati och elevinflytande i skolan 
handlar enligt pedagogerna om att förmedla demokratiska värderingar samt att man 
kan vara med och påverka sin omgivning och utbildning både till innehåll och till 
utformning. Några lärare nämner att elevinflytande innebär att eleverna ska ges olika 
valmöjligheter men att valmöjligheterna ibland kan vara begränsade utifrån vad 
läraren anser passande till den aktuella situationen.  

4.1.1 Informellt inflytande 

Många av de tolkningar som pedagogerna ger uttryck för kan kopplas till det 
informella inflytandet. Många svarar att elevinflytande är att eleverna själva ska få 
vara med och påverka undervisningen så att de ges inflytande över sin egen inlärning 
och kunskapsutveckling. Flera pedagoger svarade att elevinflytande är när eleverna 
tillsammans med läraren bestämmer hur man planerar och genomför olika 
arbetsområden under lektionerna och på så vis blir delaktiga i en sorts demokrati. Att 
eleverna ska vara med och påverka vad och hur man ska lära sig nya saker var något 
som flera pedagoger nämnde som tolkning av elevinflytande. 

Att eleverna är med och kommer med idéer kring vad och hur som läraren 
lyssnar på när undervisningen läggs upp 

Eleverna ska få vara med och påverka vad vi gör i skolan och hur vi gör det, 
i allt de kan 
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Några lärare hänvisade till att detta är nämnt i läroplanen.  

att de ska ges möjlighet att vara delaktiga i viss planering av innehållet i 
undervisningen, det kan man ju läsa i läroplanen 

Ett fåtal respondenter beskrev att eleverna måste ges möjlighet att bli bekanta med 
målen för undervisningen och att deras inflytande består i att vara med och påverka 
hur man når målen. 

Bli bekanta med målen och kunna vara med och bestämma hur man ska 
uppnå målen 

De dagliga samtalen och att eleverna ges tid och möjlighet att både enskilt och i grupp 
komma med idéer menade flera pedagoger var elevinflytande. Att samtala med 
eleverna och diskutera olika frågor och att utgå från detta i undervisningen sågs som 
inflytande.  

En pedagog menade att: 

Social kompetens och konfliktlösning innehåller stor del av elevinflytande. 
Sen tycker jag att värdegrundsarbetet handlar mycket om elevinflytande då 
det krävs mycket diskussion och reflektion. 

Vidare förklarade respondenten att elevinflytande är när man får uttrycka sina tankar 
och åsikter i olika sammanhang där man blir lyssnad på och där man kan se att det 
lönar sig att komma med förslag och idéer. Med konfliktlösning menar hon att 
eleverna själva är de som löser konflikterna och kommer på förslag över hur man ska 
gå tillväga. 

4.1.2 Formellt inflytande 

I flera av respondenternas svar kunde man se att elevinflytande som begrepp även är 
förknippat med möjlighet att delta i formella beslutsprocesser. Många svarade att 
elevråd, klassråd och matråd var en del av elevinflytandet i skolan.  

Klassråd, elevråd och andra mötesplatser där eleverna är delaktiga är 
elevinflytande 

Ett vanligt förekommande svar var även att elevinflytande handlar om att man gör 
eleverna delaktiga i olika beslut utanför undervisningen genom att låta de rösta i 
olika former av valsituationer. Situationer som nämndes var olika former av 
omröstningar vid klassråd där det bland annat kunde handla om att rösta fram en 
representant ur klassen till t.ex. miljöråd eller att eleverna röstade om någon som 
gällde skolans och skolgårdens fysiska utformning.  

Inflytande har eleverna kanske främst under klassråden och elevråden då är 
det ju helt de själva som styr innehållet och agendan. Ofta tas beslut i form 
av röstningar där alla eleverna kan vara med och ha inflytande över det 
beslut som tas. 

En av respondenterna nämnde att klassråd med röstningar ofta kan vara bra för att 
introducera eleverna i att de kan ha inflytande och påverka saker i skolan. Pedagogen 
menade att det ofta blir tydligt för eleverna hur de kan ha inflytande när man har 
rösträkning eller liknande. Då kan eleverna tydligt se på vilket sätt de påverkar när de 
ser resultatet av röstningen och då förstår hur deras egen röst påverkade resultatet 
och utfallet.  

4.1.3 Ökat ansvar i förhållande till ålder och mognad 

I vilken mån eleverna ges inflytande beror enligt flera pedagoger på elevernas ålder 
och tidigare erfarenheter av inflytande samt hur vana de är att ta ansvar.  



 20

kunna påverka det som är rimligt i förhållande till elevens ålder etc.  

Pedagogerna menar att det är lättare att få in elevinflytande på ett fungerande sätt 
när eleverna blir äldre och har lärt sig hur verksamheten i skolan fungerar. Mindre 
barn behöver tydligare ramar och det är inte lika lätt att ge dem inflytande då de inte 
alltid klarar av ansvaret som det kan innebära. Några pedagoger nämner dock att de 
anser det viktigt att börja arbeta tidigt med elevinflytande och att som pedagog våga 
ge eleverna chanser att visa vad de klarar av: 

Elevinflytande är inte nåt man bara kan börja med hux flux utan något som 
barnen måste tränas in i och då krävs det att man börjar med det tidigt 
annars kommer det aldrig fungera, den som aldrig får chansen att försöka 
kommer aldrig lära sig. Det är en process tillsammans med lärare och elev… 
det gäller också att våga släppa utrymme till eleverna. 

4.1.4 Utgå från eleven 

Ett fåtal pedagoger nämnde på varierade sätt att elevinflytande är att man utgår ifrån 
elevernas olika behov och stilar att lära in på. Att man som lärare pratar och 
diskuterar med eleverna och anpassar undervisningen utifrån elevernas intressen, 
tankar och idéer var något som flera lärare ansåg vara en sätt att ge eleverna 
inflytande. 

Att försöka utforma undervisningen utifrån elevernas intressen vilken 
innebär att eleverna kan arbeta med samma ämne men med utgångspunkt 
från sitt intresse. Barn har många idéer och när man tar tillvara dessa ger 
man dem inflytande, det skulle jag kalla elevinflytande. 

Koppla undervisningen till olika inlärningsstilar så att alla ska kunna påverka 
hur de vill lära sig 

Några pedagoger anser att det är viktigt att man visar vilka möjligheter som finns till 
inflytande för eleverna genom att visa dem olika material och arbetsmetoder och 
låter dem vara kreativa och använda sin fantasi. Ibland kan det vara svårt för 
eleverna att förstå vilka valmöjligheter de har och då kan det vara bra att visa flera 
olika alternativ. 

Vi har många olika material och saker att jobba med eleverna är 
duktiga på att variera sig bara man låter dem få utrymmet samt att 
man visar dem vilka saker de har att välja på. 

4.1.5 Praktisk tolkningsproblematik 

Vid frågan om pedagogerna anser att elevinflytande är ett svårtolkat begrepp skiljer 
sig svaren åt. Lite fler än hälften av respondenter svarar att själva begreppet 
elevinflytande inte är svårt att tolka om man vet vad som står i läroplanen. De menar 
att det tydligt framgår att eleverna ska vara delaktiga och att det är en del av skolans 
uppdrag att stärka elevernas inflytande för att kunna uppnå målen. Flera av de 
pedagoger som är av denna åsikt menar dock att det kan uppstå en viss problematik 
när man ska komma fram till hur man ska arbeta med elevinflytande då det inte finns 
några handlingsplaner för hur arbetet ska se ut rent konkret. 

Nej begreppet i sig är ju väldigt tydligt, egentligen är det inte så svårt men 
jag har märkt på skolan att många tycker det. Det svåra kan vara att hitta 
ett sätt som passar både läraren och eleverna. 

Nja vore väl egentligen ett mer sant svar då jag tycker att det är svårtolkat 
ibland kopplat till olika situationer. I vissa situationer kan det vara svårare 
att se hur elevinflytandet ser ut. 

De pedagoger som anser att det är svårt att tolka begreppet menar att det är svårt att 
veta när och hur samt vad eleverna ska ges inflytande över då det inte finns några 
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metoder som fungerar i alla lägen. Eftersom alla elever är olika och ingen situation 
den andra lik måste man alltid anpassa sig efter situationen som uppstår.  

Ja det finns svårigheter med VAD de kan påverka. Att bestämma att de 
skall finnas fler bollar på rasten är konkret, när det gäller innehåll skakar 
de på axlarna…  

Man har stora vackra visioner om hur man ska gå tillväga men när man väl 
står framför sin klass är det inte så lätt vad kan eleverna har inflytande över 
och hur jobbar vi utifrån det? 

De menar också att det är svårt att veta vad som kan räknas till elevinflytande, om det 
är inflytande att eleverna får välja vilken bok de ska läsa eller om eleverna ska vara 
med och utforma hela lektioner och arbetsområden för att det ska få kallas att 
eleverna har inflytande 

4.1.6 Positiva effekter med elevinflytande 

Alla respondenter uttryckte att de anser det mycket viktigt att eleverna ges inflytande 
i skolan och uttryckte på varierande sätt att elevernas inflytande är betydelsefullt och 
en självklarhet för att undervisningen ska bli meningsfull för eleverna. Pedagogerna 
menar att elevinflytandet bidrar till att det skapas en positivare miljö i skolan där 
både elever och lärare finner en större glädje till det arbete som utförs. Några av 
respondenter framhäver även att effekten av inflytandet blir att lärandet ökar  

Det är jätteviktigt med inflytande för eleverna. Jag tycker det är väldigt 
tydligt att eleverna får mycket större arbetsglädje när de får vara med och 
påverka, arbetsmiljön blir mer positiv och lärandet ökar. Det säger nästan sig 
självt att man tappar lusten för skolarbetet om man inte kan påverka alls. För 
mig är friheten i mitt yrke och möjligheten till variation det som gör det 
roligt. 

Många pedagoger nämnde att elevinflytande bidrar till att eleverna känner större 
motivation och engagemang för skolarbetet samt att eleverna vid de situationer de får 
inflytande ofta klarar av det väldigt bra och är villiga att ha ett större eget ansvar. 
Lyhördhet för elevens behov var något som nämndes vid upprepande tillfällen och 
som pedagogerna menar är viktigt för att eleverna ska blir starka och engagerade. 

Ja, för att få eleverna motiverade och engagerade tror jag att man måste ha 
ett visst elevinflytande. Sen är det tyvärr inte möjligt att de skall vara med 
och bestämma allting. Det handlar mycket om att ge och ta hela tiden. När 
eleverna ges ansvar tycker jag att de är väldigt duktiga på att hantera 
situationen, man märker att de växer med uppgiften. 

Om man är lyhörd och låter elevernas idéer ha inflytande växer barnen på 
många plan, både i sig själva och i skolarbetet. 

En pedagog förklarade att ”skoltrötta” elever kan höjas om de får vara med och 
utforma hur man arbetar i skolan då man genom elevinflytandet, i den mening att 
man utgår ifrån eleven, kan man finna intressen hos elever som kan skapa nya vägar 
till kunskaper.  

4.1.7 Hinder för elevinflytande 

De svårigheter som pedagogerna lyfte fram var bland annat att det är väldigt 
tidskrävande att få till ett fungerande inflytande om man vill ”ha med alla på tåget”. 
Stora barngrupper innebär att det krävs mycket tid till planering, tid som enligt 
pedagogerna inte finns.  

Tiden anser jag vara det största hindret, om eleverna skall ha ett stort 
elevinflytande så tar det mera tid än om jag planerar och genomför ett 
arbetsområde. Kan även vara svårt att få allas vilja tillgodosedd. 
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En pedagog menar dock att man måste se förbi det som kan ses som hinder och låta 
eleverna vara med och ha inflytande över det som de faktisk kan påverka 

Ett fåtal pedagoger uttryckte att vissa elever inte klarar av det ansvar som följer med 
inflytande och att det ibland kan vara så att man som lärare drar sig för att låta 
eleverna påverka då alla inte klarar av det. Detta beror ofta på grund av ålder eller 
mognad eller att man istället låter eleverna tro att de är med och påverkar men att det 
i själva verket är läraren som leder eleverna in på det ”smidigaste” alternativet och att 
det på så vis uppstår en sorts skendemokrati där man lurar eleverna att tro att de har 
inflytande 

Jag kan tycka att det är svårt att finna balansen i hur eleverna ska vara med 
och påverka. Ibland märker jag att jag undviker att fråga eleverna för att 
behålla ordningen eller omedvetet styr dem så att det uppstår en form av 
skendemokrati. 

Några pedagoger framhäver att lärare och elevers ovana att arbeta med elevaktiva 
arbetssätt är ett hinder för ett fungerande elevinflytande samt att det är ett arbetssätt 
som man måste tränas ifrån tidig ålder och att man måste känna eleverna ganska väl 
för att veta hur de ska ges möjlighet till inflytande, då alla elever inte behöver ha 
inflytande över samma saker.  

Okunnighet hos både pedagoger o elever, ovana….man måste starta tidigt 
med eleverna 

Ett fåtal respondenter menar att pedagogen kan vara det största hindret för elevernas 
inflytande. Att lärarna inte anser att elevernas inflytande är viktigt eller att man inte 
vågar testa att ge eleverna inflytande utan kör på det som känns tryggt och som man 
vet fungerar. Att det inte finns någon gemensam syn på skolan var något som en 
respondent framhävde som ett hinder för elevinflytande på hennes skola då hon 
ansåg att alla kör sitt egna ”race” och inspireras av varandra men att det kanske vore 
lättare om man hade några gemensamma utgångspunkter som man tillsammans 
kunde arbeta utifrån och vidareutveckla. 

Flera pedagoger önskar att eleverna skulle vara med och ha mer inflytande i 
undervisningen men att pedagogerna själva behöver finna ett sätt som de känner sig 
trygga i innan de ger mer inflytande och ansvar åt eleverna. Ett fåtal menar att det 
kan göra med skada än nytta att ge eleverna mer inflytande om det inte är väl 
genomtänkt på vilket sätt man gör det.  

Spontant skulle jag vilja att eleverna kunde påverka mer. Jag måste finna mig 
själv i arbetssättet först för att känna att jag är säker på att eleverna verkligen 
får ut något positivt av det. 

En pedagog uttryckte att hon blir bättre och bättre på att ge eleverna inflytande nu när 
de börjat arbeta mer med de pedagogiska planeringarna inför varje nytt 
arbetsområde. Hon menar att man genom att göra eleverna delaktiga i dessa 
planeringar ökar deras inflytande betydligt. 

Elevinflytande ökar i takt med att vi lärare blir säkrare på att utgå från 
pedagogiska planeringar och ta med eleverna i den processen. 

4.2 Pedagogernas arbete med elevinflytande i undervisningen 

I enkätfrågorna som var utformade för att få svar på hur lärare arbetar med 
elevinflytande i undervisningen fanns det stora skillnader i hur utförliga och 
konkreta respondenterna var i sina svar. Stor del av svaren är saker vi anser är 
kopplat till lärarnas begreppstolkning kring vad och varför, vilket innebär att dessa är 
presenterade under punkten kring tolkning av elevinflytande. Detta innebär att 
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resultatredovisningen för hur lärare beskriver praktiskt arbete med elevinflytande 
inte är så utförlig som vi hade förväntat oss. 

4.2.1 Utgå från eleven - tankekartor 

Flera pedagoger uttrycker att arbete med elevernas inflytande i undervisningen ofta 
tar sin utgångspunkt i de vardagliga samtalen där läraren frågar eleverna vad de 
skulle vilja arbeta med. Ett vanligt sätt är att elevernas idéer utformas till en 
tankekarta. På detta sätt menar pedagogerna att man på ett naturligt sätt kan 
utforma arbetsområden utifrån elevernas intressen i den mån det är möjligt.  

Vi börjar nästa alltid med en tankekarta, barnen känner väl igen hur det går 
till och har blivit jätteduktiga på att komma med förslag 

Respondenter beskriver att de tillsammans i klassen ofta utgår ifrån en tankekarta 
med elevernas idéer och sedan tittar till vad som är möjligt att genomföra rent 
praktiskt. De beskriver även att tankekartor ofta bildas utifrån ett givet arbetsområde 
som eleverna får berätta vad de har för kunskaper kring. 

Några pedagoger menar att elever inte kan påverka arbetsområden då målen i 
styrdokumenten och kursplaner är det som avgör vad eleverna ska lära sig men att 
eleverna kan vara med och påverka på vilket sätt man ska arbeta för att nå målen. 
Förhoppningen hos lärarna genom att göra på detta sätt är att eleverna ska bli mer 
engagerade och motiverade och att kunskaperna ska bli befästa på ett bättre sätt samt 
att deras intressen ofta är en nyckel till att de ska kunna använda kunskaperna även 
utanför skolan.  

Jag försöker ta reda på elevernas intresse och försöker att utgå ifrån dem för 
att de ska se meningen med det vi arbetar med 

4.2.2 Olika möjligheter i olika ämnen 

Arbetet med elevinflytande ser väldigt olika ut beroende på vad det är man arbetar 
med just för tillfället. Hur mycket inflytande eleverna ges beror på vilket ämne man 
arbetar med samt hur lång tid man har att arbeta med ett arbetsområde. 
Respondenterna menar att eleverna inte kan vara med och påverka under varje 
lektion och heller inte allt i undervisningen men att elevernas idéer ofta påverkar hur 
arbetsgången utformas.  

När vi jobbar med matte har eleverna nästan inget inflytande alls men i 
svenska däremot kan de vara med och påverka desto mer där är det lättare 
för det att komma med idéer till exempel vad vi kan skriva om. 

Några pedagoger menar att de i vissa ämnen som till exempel i matematik arbetar 
mycket efter läroboken och att eleverna då inte kan ha speciellt mycket inflytande. I 
ämnen där lärarna menar att ”eleverna inte behöver kunna allt om allt” kan man 
lättare utgå ifrån elevernas intressen och med elevinflytande i den form att eleverna 
t.ex väljer vilket djur eller landskap man vill arbeta med i samhällsorienterade ämnen.  

När vi jobbade med geografi och Sveriges landskap fick de själva ha 
inflytande och välja tre stycken att studera extra noga. Sen redovisade alla för 
varandra och på så vis fick alla ta del av alla landskap. Det är inte jätteviktigt 
att kunna allt om alla landskap, där ansåg jag att det var bättre och att man 
förhoppningsvis lär lättare om man får ha någon form av eget val. 

4.2.3 Temaarbeten  

Flera pedagoger nämner att man arbetar med temaarbeten och valfria arbeten som 
elevinflytande i undervisningen. I temaarbeten får eleverna ganska fria tyglar samt 
kan arbeta utifrån olika utgångspunkter i ett givet arbetsområde, ju äldre eleverna är 
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desto friare blir arbetet, yngre elever kan behöver mer vägledning i delar som hur 
man ska planera arbetet samt hur det ska redovisas. Flera pedagoger påpekar att 
eleverna har inflytande över hur man ska ta reda på fakta, de bestämmer om de ska 
använda böcker, dator, intervjua någon eller liknanden.  

Diskuterar och bestämmer hur de ska söka fakta, en del använder böcker 
och en del till exempel datorn. Ibland frågar eleverna mig om hur de ska gå 
tillväga 

Eleverna bestämmer också hur de ska redovisa vad de lärt sig, i redovisningarna 
brukar inte pedagogerna lägga sig i då de upplever att eleverna ofta kommer med 
väldigt bra idéer kring hur man kan presentera sitt arbete ibland blir det genom 
”traditionell redovisning” där eleverna läser ifrån ett papper men ofta är de väldigt 
kreativa och använder bilder eller rollspel. 

Elevernas redovisningar får de mycket bestämma själva där har de stort 
inflytande över hur de vill gå tillväga. 

Samtidigt menar pedagogerna att man som lärare alltid måste finnas tillgänglig om 
eleverna har frågor kring deras arbete samt att man även måste hålla en viss koll på 
eleverna så att det blir ett seriöst arbete och inte bara massa trams, något som de 
menar lätt kan hända när eleverna ges fria tyglar. 

Några av respondenter nämner i samband med temaarbeten att de brukar utvärdera 
undervisningen med eleverna för att lärarna ska få ta del av elevernas åsikter. Ofta 
sker utvärderingarna efter ett avslutat arbets- eller temaområde. Det vanligast 
förekommande är individuella utvärderingar där eleverna får skriva ned sina tankar 
kring om de tycker att arbetet fungerat bra samt vad man kan göra bättre till nästa 
gång. Med detta menar pedagogerna att eleverna får inflytande över hur man kan 
utveckla arbetet. 

4.2.4 Veckoplanering  

Några lärare förklarar att de arbetar med veckoplaneringar. Under en viss vecka 
finns det ett antal saker som ska göras och det är upp till eleverna under vilken 
lektion samt vilken dag de arbetar med de olika momenten huvudsaken är att de kan 
visa att de har arbetat och är färdiga med alla ämnen vid veckans slut. Eleverna har 
inflytande över att planera när de ska arbeta med vissa moment men inte vad de 
olika momenten innehåller. En pedagog framhåller att alla elever inte har samma 
saker som ska göras under en vecka utan att hon som lärare har valt ut vissa saker 
som hon anser att eleven behöver träna på. 

I veckoplaneringarna har eleverna stort inflytande över hur de vill lägga upp 
arbetet under veckan. Det är också bra för mig då jag kan ta fram olika saker 
till olika elever, saker som de behöver träna på. 

4.2.5 Grupparbeten 

Grupparbeten är något som några pedagoger anser att eleverna har stort inflytande i. 
I grupparbeten måste eleverna komma överrens och tränas på att lyssna på varandra 
samt att komma fram till gemensamma beslut och lösningar över hur man ska 
arbeta.  

I grupparbeten brukar jag försöka låta eleverna planera och utforma det allra 
mesta själva för att se hur slutprodukten blir, det är lika spännande varje 
gång och jag blir oftast väldigt stolt över elevernas presentationer av deras 
arbete 

Pedagogerna menar att grupparbeten tränar eleverna på många olika saker. Dels att 
ha inflytande över arbetets gång men även i hur det är att samspela i en grupp. En 
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pedagog uttrycker att eleverna i den lilla gruppen som är en liten version av det 
demokratiska samhället kan tränas i att våga ta plats i större sammanhang. Under 
grupparbeten blir det tydligt för eleverna att det är viktigt att lyssna på allas åsikter 
och att lära sig att komma överrens.  

Många elever blir starka och vågar ta plats i grupparbeten jag ser det som en 
träning i demokrati i liten skala 

4.2.6 Utvecklingssamtal och IUP 

Ett fåtal respondenter lyfter fram utvecklingssamtalen och utformningen av IUP som 
arbete med elevinflytande. Utvecklingssamtalen utgår ifrån eleven och där ges de 
möjlighet att uttrycka saker de kanske inte vågar ta upp i andra sammanhang, där 
kan man få fram mycket av den enskilda individen som man kan jobba vidare med. I 
utformandet av elevernas IUP uttrycker respondenterna att det är viktigt att man 
verkligen lyssnar på eleven så att de verkligen får inflytande över hur man ska arbeta 
mot gemensamt uppsatta mål.  

IUP:n är ett bra medel där eleverna kan se att jag lyssnar på deras åsikter och 
där vi tillsammans kan göra det tydligt hur vi ska arbeta. Det är viktigt att vi 
synliggör hela arbetsprocessen för eleven, att de får inflytande i sin egen 
inlärning. 

4.2.7 Formellt inflytande 

Alla respondenter nämnde någon form av formellt inflytande. Pedagoger svarade att 
de har klassråd, elevråd och matråd där eleverna har stort inflytande och ansvarar för 
stor del av dagordningen. Under klassråden är det elevernas frågor som man 
diskuterar och det kan vara allt ifrån om det är någon som vill ha roligare saker på 
skolgården till att någon kanske tycker att klassen borde anordna ett disco. I de 
frågor som gäller klassen menar pedagogerna att det är vanligt att klassen kommer 
med förslag och genom röstning kommer fram till ett beslut. De frågor som rör hela 
skolan får representanter för elevrådet ta upp under nästa elevråd. En av 
respondenterna uttryckte sig på följande sätt angående hur hon arbetar med 
elevinflytande i undervisningen: 

Klassråden och elevråden är bra för att göra eleverna medvetna om att de kan 
påverka saker i skolan det blir så tydligt när de kan se det rent konkret då 
eleverna ofta får komma fram till besluten genom att rösta. 

Respondenterna menar att klassråden är det tillfälle under veckan då eleverna har 
mest inflytande och då eleverna verkligen får utrymme att ta upp aktuella frågor. Ofta 
är det under klassråden som eleverna får tid att ta upp fungeringar och komma med 
idéer, under övriga lektioner är schemat ofta pressat och tiden knapp för att ta upp 
saker till diskussion, frågorna tas istället upp under klassråden. 

En lärare menade att elevinflytandet var som störst under klassråden då eleverna 
under dessa tillfällen en gång i veckan både har inflytande över vilka frågor som tas 
upp samt över hur frågorna behandlas samt att det är eleverna själva som avgör hur 
det faktiska utfallet och genomförandet kring förslagen i frågorna kan komma att bli.  

Under klassråden brukar vi rösta om saker då ser eleverna själva att de kan 
påverka utgången i olika frågor 

En pedagog framhävde att det i början kan vara svårt att få alla att komma med 
förslag under klassråden och att det på så vis kan hända att alla elever inte har 
inflytande över vilka förslag som tas fram men att dessa elever ändå kan ha inflytande 
genom att de är med och röstar på något av förslagen.  
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Även om inte alla kommer med förslag är dem ju trots allt ändå med och 
röstar och blir på så vis delaktiga ändå. 

5. Resultatanalys 
I resultatanalysen vill vi uppnå syftet med vårt arbete och få svar på våra 
forskningsfrågor. Detta gör vi genom att koppla litteraturen till de resultat som 
undersökningen bidragit med. Vi bidrar även med en del egna tolkningar av 
resultaten och analyserar de resultat som uppkommit i relation till tidigare 
forskning. Analysen är uppdelad i tre delar utifrån våra forskningsfrågor. 

5.1 Hur tolkar lärare begreppet elevinflytande? 

De allra flesta av pedagogerna tolkar elevinflytande som en del av skolans 
demokratiska uppdrag, i den mening att skolan ska grundlägga demokratiska 
värderingar samt att eleverna ges rätt till medbestämmande över hur utbildningen 
utformas, ett medbestämmande som pedagogerna anser kräver ett visst ansvar och 
som de uttrycker ökar med ålder och mognad vart efter eleverna klarar av att ta mer 
ansvar. Pedagogernas tolkning stämmer i detta avseende väl överrens med vad 
skollagen (1997) samt läroplanen, Lpo94, säger angående att eleverna ska ha 
inflytande över hur utbildningen utformas samt elevinflytandets roll att se till att 
undervisningen bedrivs i demokratiska arbetsformer som tränar eleven i att ta ansvar 
och utveckla demokratiskt önskvärda kompetenser. Flera författare framhäver 
elevinflytande som en del i den demokratiska fostran. Dewey (2007) menar att 
demokratiska arbetsformer är en förutsättning för att fostra demokratiska 
medborgare och enligt SOU 1996:22 är en av skolans främsta uppgifter att verka för 
att fostra demokratiska medborgare genom att ge eleverna inflytande.  

Alla pedagogerna är positivt inställda till att eleverna ska ha inflytande över sin 
utbildning och många önskar att eleverna ska ges mer inflytande. Elevinflytande ses 
enligt många författare som en oerhört viktig del i en lärandeprocess, en åsikt som 
respondenterna i undersökningen delar. Genom resultatanalysen har vi kunnat se att 
pedagogernas tolkningar av elevinflytande till större del genomsyras av det 
informella inflytandet. Skolverket (1998) och Sträng (2005) beskriver det informella 
inflytande som möjligheten att kunna påverka det faktiska lärandet och innehållet i 
undervisningssituationen. Flera av respondenterna i vår undersökning framhäver att 
elevinflytande innebär att eleven ska vara med och tillsammans med läraren 
bestämma vad som ska läras in samt hur arbetet ska genomföras, detta för att 
eleverna ska bli mer motiverade i sitt kunskapande. Vi tolkar dock resultaten som att 
pedagogerna anser att kursplaner och läroplaner utgör visst hinder för hur stort 
elevernas inflytande blir i inverkan kring vad undervisningen ska handla om då 
arbetet och undervisningen måste utgå och sträva mot de kunskapsmål som finns. 
Endast ett fåtal uttrycker att elever och lärare tillsammans bör studera och formulera 
mål för undervisningen. Dewey (2007) menar att då läraren formulerar målen 
försvinner motivationen för lärande då inlärningen blir mekanisk. När målen istället 
formuleras av eleverna kommer de att drivas i sitt kunskapande och blir motiverade 
att sätta upp nya mål där kopplingen till deras verkliga liv blir synligt.  

Att elevinflytande bidrar till att motivera eleverna och främja lärandet är en åsikt som 
pedagogerna delar med stora pedagoger som bland annat Dewey (1997) och Dysthe 
(1996) som även framhäver att elevinflytandet ska utformas i dialog och samspel 
mellan lärare och elev. Flera av respondenterna menar att elevinflytande innebär att 
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man ska utgå ifrån elevens erfarenheter och intressen, vilket några menar sker på ett 
naturligt sätt genom att man samtalar mycket med eleverna. 

Att eleverna ges möjlighet att rösta i olika beslutsfattande såg pedagogerna som 
elevinflytande. Klassråd, elevråd och matråd var de områden i undervisningen där 
pedagogerna använde röstning och där eleverna gavs störst inflytande i 
undervisningen. Dessa tolkningar överrensstämmer med den formella aspekten av 
elevinflytande som enligt skolverket (1998) utövas via formella och ofta enligt Sträng 
(2005) schemalagda beslutsprocesser som t.ex klassråd. Pedagogerna anser att 
eleverna ges mest inflytande under dessa tillfällen eftersom eleverna själva är de som 
utformar klassråden samt hur agendan ser ut vilket vi tolkar som att ansvaret nästan 
helt ligger på eleverna under dessa moment. Sträng (2005) anser att elevinflytande 
inte ska tolkas som att ansvaret helt ska lämnas över till eleverna utan att former för 
inflytande ska utformas i samspel mellan lärare och elev. Vår tolkning av hur 
pedagogerna benämner elevinflytande i formella sammanhang är att detta inflytande 
i koppling till demokrati till största del handlar om att eleverna ska få kunskaper 
kring hur ett beslut fattas i ett demokratiskt samhälle, att fokus för detta inflytande 
inte främst syftar till att grundlägga demokratiska värderingar och handlingsmönster. 
Detta menar Gustafsson (1994) ofta är syftet med klassråden, att eleverna tränas i 
mötesteknik samt att eleverna får se hur ett ärende bearbetas. 

Skolverket (1999) menar att det finns två förhållningssätt hos pedagoger, de som 
anser att elevinflytande främjar elevernas lärande och de som inte anser att 
inflytandet främjar lärandet. Samtliga pedagoger i undersökningen anser att 
elevinflytandet är viktigt och har positiva effekter på skolmiljön och över elevernas 
lärande. Flera pedagoger ser dock hinder för arbete med elevinflytande. Pedagogens 
ovana och otrygghet inför arbetssättet samt dennes inställning till elevinflytande 
nämndes som bidragande faktorer för hur pass stort inflytande eleverna ges. Selberg 
(2001) menar att lärarens attityd och sätt att förhålla sig till elevernas inflytande 
starkt bidrar till hur möjligheterna för inflytande ser ut. Några pedagoger nämner att 
eleverna inte klarar av att ta ansvar. En pedagog menar att man måste se förbi 
hindren och istället se möjligheterna för eleverna att ha inflytande och låta dem 
påverka det som är möjligt, att ge eleverna chansen. Selberg (2001) menar att barn 
och elever som får möjlighet att hantera inflytande lär sig att ansvara för 
arbetsprocessen och utvecklar kunskaper som uppfyller läroplanens krav.  

Några pedagoger nämner även att arbetsområden tar längre tid att genomföra om 
eleverna ska ha inflytande över planering och genomförande, tid som inte finns. Olika 
ämnen ger olika stora möjligheter till inflytande enligt pedagogerna. Korpela (2004) 
menar att elevinflytande måste vara en helhetssyn som inte kan påverkas av 
ämnesblocken. Selberg (2001) anser att skolans scheman måste organiseras så att 
tillräcklig tid ges för samspel mellan lärare och elev samt att eleven får tid till 
inflytande i planering, genomförande och utvärdering.  

Enligt Tham (1995) uppfattas elevinflytande som något positivt men hon menar 
samtidigt att det inte finns någon tydlig definition vilket bidrar till att det kan vara 
svårt att tolka begreppet. Genom analysen har vi sett en övergripande bild av att 
pedagogerna ser inflytandets positiva effekter och förstår varför och håller med om 
att elevinflytande är viktigt. Vad elevinflytande innebär är pedagogerna enligt vår 
analys väl medvetna om men de har svårt att se hur elevinflytande ska implementeras 
i undervisningen på ett sätt som gynnar både lärare och elev. Sträng (1995) 
konstaterar att styrdokumenten anger att eleverna ska ha inflytande men att det är 
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oklart hur inflytandet ska se ut i undervisningen. Pedagogerna uttrycker en 
tolkningsproblematik i hur eleverna ska ges inflytande som i vissa fall bidrar till att 
elevernas inflytande minskar och att läraren istället använder sig av metoder som är 
väl invanda och som pedagogen känner trygghet i.  

5.2 Hur beskriver lärare att de arbetar med elevinflytande i 
undervisningen? 

Pedagogerna beskriver att de arbetar med det vardagliga samtalet för att utgå ifrån 
elevernas tankar och idéer i utformningen av undervisningen. Att utgå från elevens 
tidigare erfarenheter samt att genom kommunikation och samspel utforma 
utbildningen är något som både Dewey (2007) och Vygotskij (i Säljö, 2003) 
förespråkar för att öka motivationen för lärande. I vår analys kring detta 
förhållningssätt för att ge eleven informellt inflytande menar vi att en förutsättning 
för att ett sådant samtal ska ge något resultat är att pedagogen har stort förtroende 
hos eleverna vilket som bekant för alla som har vistas i skolvärlden skiljer sig väldigt 
från elev till elev och lärare till lärare. Vi menar att det finns en risk att man endast 
kommer att tillgodose de elever som vågar säga sin mening och/eller har ett 
förtroende för dig som lärare. För vissa elever, de elever som inte öppnar sig för sig i 
det vardagliga samtalet, kommer på så vis ett elevinflytande aldrig att existera. 
Dysthe (1996) menar att pedagogen verkligen måste se det eleven har att erbjuda och 
att läraren har en viktig uppgift i att skapa förtroendefulla relationer där eleven stärks 
och blir motiverad att vara delaktig och ta ansvar. Med vår analys menar vi inte att vi 
anser att lärarna inte har ett förtroende hos sina elever detta inte är något vi 
undersökt. Vi menar inte heller att den metod som beskrivs är dålig, snarare tvärt 
om. Vi vill enbart belysa vår ståndpunkt kring pedagogens viktiga roll att skapa 
förtroendefulla relationer med eleverna för att främja inflytande i lärandet och hela 
vistelsen i skolan. 

Utformande av tankekartor utifrån idéer och intressen är en metod som flera 
pedagoger säger sig arbeta med i beskrivning av hur arbetet med elevinflytande ser 
ut. Enligt Selberg (2001) bör ingången till lärande utgå ifrån sådant som eleven finner 
intressant, sådant som är kopplat till tidigare arbeten eller erfarenheter för att nå ett 
aktivt lärande. Vygotskij (i Säljö, 2003) framhäver också vikten av att utgå ifrån 
elevens erfarenheter och drivkrafter för att finna elevens fulla potential. I några av 
respondenternas svar framkom det att tankekartorna utformas utifrån ett på förhand 
givet arbetsområde och att elevernas inflytande kommer till uttryck av att de ges 
möjlighet att berätta om sina kunskaper i gällande ämnesområde. I dessa fall tolkar vi 
det som att elevens förkunskaper anges som elevens möjlighet till inflytande snarare 
än elevens intresse. Selberg (2001) beskriver miljöer där eleverna får ha synpunkter 
på ett redan planerat arbete som en lärmiljö med inget eller litet elevinflytande. 
Något vi inte kunde se i respondenternas svar var hur eller om man arbetar vidare 
med tankekartorna i utformningen av undervisningen eller om eleverna endast ges 
inflytande i den stund då tankekartan utformas.  

Formellt inflytande i form av t.ex. klassråd och elevråd är något som pedagogerna 
beskriver som arbete med elevinflytande i undervisningen. Pedagogerna uttrycker att 
eleverna har inflytande när de kommer med förslag under klassråden samt när 
röstningar genomförs och att beslutsprocessen synliggörs när eleverna kan se utfallet 
av röstningen. I grundskoleförordningen (1997:599) anges att utformningen för hur 
frågor av gemensamt intresse tas upp ska anges i arbetsplanen. Några respondenter 
pekar på att de tankar och idéer som elever har tas upp under klassråden då det 



 29

sällan finns tid för att diskutera dessa frågor under andra lektionstillfällen. Detta 
menar Gustavsson (1994) inte främjar det informella inflytandet då man bör ta 
tillvara på varje situation där eleven visar ett unikt intresse och använda sig av dessa i 
undervisningen. Det framkommer inte i respondenternas svar om det i arbetsplanen 
på skolan är sagt att varje klass ska ta upp gemensamma frågor under just klassråd 
eller om användandet av klassråd är något som pedagogerna själva använder för att 
elevernas ska ges tid och möjlighet till inflytande. I vår tolkning och analys av 
resultatet får vi uppfattningen att klassråden är det område för inflytande som 
praktiseras regelbundet, en form för inflytande som pedagogerna känner sig trygga i 
och är nöjda med.  

Flera respondenter lyfter fram att det är främst i det formella inflytandet som ett 
elevinflytande blir tydligt för eleven. Eftersom eleven konkret kan se vad deras röst 
gjorde för skillnad i resultat av omröstningen som exempel. Selberg (2001) menar att 
eleverna ska vara delaktiga i alla moment i undervisningen och att det för eleverna 
ska vara synligt hur de kan påverka samt att eleverna efter avslutat arbete ska kunna 
se hur de har haft inflytande. Även Sahlberg och Leppilampi (1998) beskriver en 
modell för samarbetsinlärning, med fokus mot demokratiska former, där 
tyngdpunkten ligger på att eleven ska se och uppleva inflytande i arbetsprocessen. 
Om eleven ska få ett reellt inflytande över sin undervisning måste detta 
förhållningssätt användas i all undervisning för att hävda elevens rätt även i det 
informella elevinflytande.  

Pedagogerna arbetar mer med att inkludera eleverna och ge dem inflytande i vissa 
ämnen. I matematikundervisningen minskar elevens inflytande och verkar i stort sett 
vara obefintligt på grund av att lärarna säger sig utgå ifrån läroboken. Selberg (2001) 
menar att inflytandet kan utformas olika på grund av arbetsområdet men att eleverna 
på något vis ska göras delaktiga och uppnå de mål för varje momentförklaring som 
finns i hennes modell för att främja elevinflytande och för att arbeta aktivt med det. 
I den litteratur vi studerat har vi inte funnit belägg för att inflytandet ska begränsas 
utifrån ämnesområde eller att läroboken är ett hinder för elevinflytande.  
 
Några av pedagogerna beskriver att de arbetar med veckoplaneringar där eleven har 
inflytande i den form att de ansvarar för att planera vid vilken tidpunkt under en 
vecka ett antal förutbestämda uppgifter ska genomföras. Detta är enligt Gustavsson 
(1994) och Skolverket (1999) en vanlig tolkning av hur det informella elevinflytande 
praktiseras. Detta arbetssätt anses dock inte enligt skolverket som ett inflytande som 
uppfyller läroplanens riktlinjer för att anses som informellt inflytande. Selberg (2001) 
menar att en lärprocess där eleverna ges reellt inflytande i enighet med Lpo94 endast 
kan uppnås när eleven är delaktig i alla moment i hur ett arbetsområde utformas i 
samspel med pedagogen.  

Temaarbeten och grupparbeten lyfts fram i pedagogernas beskrivningar av hur de i 
praktiken arbetar med elevinflytande. I dessa former ges eleverna inflytande över att 
planera, genomföra och redovisa sitt arbete inom det område som temaarbetet eller 
grupparbetet gäller. I pedagogernas beskrivningar kan vi se att det finns en hel del 
likheter med Selbergs (2001) flerstegsmodell för elevinflytande i lärandet då 
pedagogerna nämner flera av de moment som Selberg menar att eleven ska vara 
delaktig i. I grupparbeten lyfts demokratibegreppet genom att eleven tränas i att 
samspela vilket även lyfts i Sahlbergs och Leppilampis (1998) modell för 
samarbetsinlärning. Utvärderingar av arbetet var något som pedagogerna genomför 
efter avslutat temaarbete. Detta moment är enligt Selberg (2001) ett viktigt moment 
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där eleven reflekterar över vad hon har lärt sig samt att man samtalar kring om och 
hur man uppnått syfte och mål med arbetet.  

5.3 Hur ser relationen ut mellan lärares uppfattningar av 
elevinflytande som begrepp samt deras beskrivningar utav hur 
de arbetar med elevinflytandet i undervisningen? 
 
Att undersöka och jämföra hur arbetet med elevinflytande beskrivs i relation till hur 
pedagogernas tolkningar ser ut visade sig vara svårare än vi till en början hade trott 
då enkäten som legat till grund för undersökningen inte resulterade i så många 
konkreta svar kring hur pedagogerna arbetar med elevinflytande i undervisningen. 
Denna aspekt ser vi som väldigt intressant och som en faktor som verkligen bör 
beaktas vid hur analysen kring relationen ser ut och presenteras. 
 
Argyris och Schön (1974) menar att människor har tankar och teorier som de säger 
sig handla efter men att dessa teorier inte ser ut som man har tänkt i det verkliga 
handlandet, att man i verkligt handlande styrs av andra faktorer än de man utgår 
ifrån. Om vi utgår ifrån denna teori i vår analys kring relationen mellan lärares 
tolkningar samt deras beskrivningar av arbete med elevinflytande kan vi se att den 
delvis stämmer men att det hos pedagogerna finns en viss medvetenhet kring vad det 
är som påverkar att handlandet inte lever upp till de tolkningar som pedagogerna ger 
uttryck för angående elevinflytande, nämligen att det inte finns några riktlinjer för 
hur man kan göra i praktiken. 
 
Genom tolkning och analys av resultaten har vi sett att pedagogerna har en tydlig bild 
av vad elevinflytande är samt varför det är viktigt för eleverna i deras utbildning. Vår 
analys är att pedagogerna är väl pålästa i vad styrdokumenten så som 
barnkonventionen, skollagen samt Lpo94 säger kring elevinflytande både formellt 
och informellt sett och att det är styrdokumentens riktlinjer som bidrar till den 
tolkning som pedagogerna förmedlar i undersökningen.  
 
I läroplanen för grundskolan, Lpo94, kan man läsa att elevinflytande ska gälla alla 
elever och att eleverna ska kunna vara med och påverka hur undervisningen utformas 
samt att de ska delta i planering och utvärdering m.m. Läroplanens riktlinjer som 
influerats av stora pedagoger som bl.a John Dewey anger att skolan ska stärka 
eleverna till att bli demokratiska medborgare vilket enbart kan ske då undervisningen 
bedrivs i en demokratisk anda där eleverna ges inflytande. Dessa tolkningar som till 
stor del kan kopplas till det informella inflytande är något vi kan se att 
respondenterna delar men som de har svårt att beskriva hur de arbetar med i 
undervisningen. Vår analys säger att de har svårt att omsätta dessa tolkningar till 
handlingar vilket vi menar beror på att det inte finns några riktlinjer för hur man bör 
arbeta framförallt med informellt elevinflytande. Detta är något som lärarna själva 
även uttrycker en frustration kring. Att det finns en problematik kring elevinflytande 
menar både Forsberg (2000) och Sträng (2005) som lyfter fram att läroplanen 
konstaterar att eleverna ska ha inflytande, men att det är upp till pedagogen att tolka 
hur det ska gå till.  
 

Selberg (2001) har i sin forskning kring elevinflytande utformat en modell där hon 
menar att eleverna har ett stort inflytande i sitt eget lärande, ett inflytande som lever 
upp till styrdokumentens krav genom att elevernas görs delaktiga i alla moment i 
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undervisningen från ingången till utvärderingen, vilket hon hävdar bidrar till 
meningsfullt lärande. I vår undersökning har vi kunnat se en del beskrivningar av 
elevinflytande i undervisningen som till viss del lever upp till både Selbergs och 
Sahlberg och Leppilampis (1974) modell, som vi anser vara bra utgångspunkter för 
att arbeta med elevinflytande. I temaarbeten och grupparbeten tolkar vi det som att 
eleverna får vara med och påverka stor del av planering, genomförande och 
utvärdering av arbetet samt att pedagogerna upplever att detta är ett sätt som både 
de själva och eleverna uppskattar och som motiverar eleverna och främjar 
inlärningen. Enligt vår tolkning och egna erfarenhet av temaarbeten och 
grupparbeten är detta ett arbetssätt som man använder sig av under vissa perioder 
under terminen och inte något som man arbetar med hela tiden. Om man ser till 
detta menar Selberg (2001) att eleverna enbart under vissa perioder har inflytande i 
sin inlärning på ett sådant sätt som bidrar till att de arbetar mot styrdokumentens 
mål.  

I pedagogernas beskrivningar kring temaarbeten och grupparbeten ser vi 
beskrivningar kring hur man arbetar med det informella inflytandet. Anledningen till 
att det endast är i temaarbeten som det informella inflytandet blir riktigt tydligt och 
enkelt att genomföra för våra respondenter tror vi kan bero på att det är en 
undervisningsform som till kommit under den allra senaste delen av skolans historia. 
Forsberg (2000) framhäver att vid studier som gjorts under 70- och 80- talen så har 
fokus legat mycket på det formella och kollektiva inflytandet medan under 90- talet 
har fokus i studierna flyttats mot det informella och individuella inflytandet. Med 
detta vill vi ha sagt att många av de övriga metoder som används i skolans 
undervisning är metoder som tillkommit tidigare och oftast inte har haft elevernas 
inflytande i åtanke vid grundandet på samma sätt som man har idag. 

Flera pedagoger tolkar även elevinflytande som det formella inflytandet i form av 
klassråd och elevråd m.m. Denna tolkning beskriver pedagogerna relativ utförligt i 
hur de arbetar med elevinflytande i undervisningen och vi har i vår analys sett att det 
är främst i det formella inflytandet som pedagogerna har en bild av hur arbetet med 
elevinflytande ser ut. Vår analys och tolkning kring detta utgår ifrån Forsbergs 
(2000) som menar att fokus länge legat på formellt inflytande men att man nu 
fokuserar mer på det informella inflytandet över undervisningen. I och med att man 
länge fokuserat på hur man kan arbeta med klassråd och att klassråd faktiskt tidigare 
var obligatoriskt i varje klass (SFS, 1991:1 083) tror vi att denna form för inflytande är 
den som pedagogerna är mest vana att arbeta med. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Vårt val att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden berodde på att den var 
bäst lämpad för att uppnå syftet med vår studie samt mest användbar för att få svar 
på våra forskningsfrågor. Vi anser att metoden gjorde att vi kunde uppnå syftet med 
undersökningen, att undersöka hur verksamma lärare uppfattar begreppet 
elevinflytande samt hur de arbetar med elevinflytande i undervisningen. Valet av 
metod anser vi var det bästa då vi känner att vi fått möjlighet att analysera och tolka 
respondenternas svar och på så vis har vi själva fått vidgade kunskaper kring hur vi 
själva förhåller oss till tolkning och genomförande av elevernas inflytande i skolan.  
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Vårt val av insamlingsmetod har vi diskuterat mycket kring i efterhand då vi valde 
enkät med öppna frågor som insamlingsmetod något som enligt Stukát (2005) och 
Denscombe (2000) kanske inte är den metod som passar sig bäst för kvalitativ 
forskning. Som vi nämnt i metodkapitlet menar Stukát (2005) att det ostrukturerade 
frågeformuläret på många sätt liknar en intervju, något som anses som en bra 
insamlingsmetod för kvalitativa studier. Då vi valde att utgå ifrån perspektivet, att se 
enkäten som en intervjuliknande insamlingsmetod anser vi att vi kunde motivera vårt 
val av antalet respondenter samt val av datainsamlingsmetod. Att genomföra 20st 
intervjuer för att sedan transkribera dessa hade tagit alldeles för lång tid vilket gjorde 
att vi istället valde att använda oss av enkäter. I enkäterna formulerade vi frågor 
utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, något som Denscombe (2000) menar är 
en självklarhet i alla forskningsmetoder. Valet av enkäter gjorde att vi fick svar på de 
frågor vi ville ha svar på samt att vi slapp tidskrävande transkribering då vi redan 
hade svaren nedskrivna på papper och kunde börja med att analysera 
respondenternas svar för att se vilka mönster vi kunde finna. Vi är, trots att vi använt 
ett lite annorlunda sätt att samla in data på, nöjda med valet av insamlingsmetod och 
känner att det var tidskrävande nog att läsa igenom enkätsvaren för att sedan 
analysera dessa.  

Det är omöjligt att veta om vi hade fått fram samma eller liknande resultat om vi 
hade använt oss av t.ex. intervjuer med ett färre antal respondenter. På vissa frågor 
kan vi känna att det hade vart intressant att ställa vissa följdfrågor eller att formulera 
om frågor, framförallt frågorna som var kopplade till hur pedagogerna arbetar med 
elevinflytande i undervisningen då vi kanske hade kunnat få fram mer konkreta svar. 
Samtidigt känner vi att vi fått fram tillräcklig med information och i många fall fått 
ganska uttömmande i enkäten vilket har gjort att vi uppnått vårt syfte och fått svar på 
våra forskningsfrågor. En fördel som vi såg med enkäter är som Stukát (2005) 
uttrycker att respondenterna är opåverkade då de besvarar frågorna, dvs. att vi som 
forskare inte har kunnat påverka dem att svara på ett visst sätt. Då vi båda är ovana 
intervjuare ansåg vi att vi förmodligen inte skulle känna oss tillräckligt bekväma i 
situationen och att detta skulle bidra till att intervjusituationen inte skulle bli bekväm  
 
Något som Stukát (2005) tar upp som en svårighet med enkäter är att det ofta är 
svårt att motivera en större grupp att besvara frågorna samt att man inte kan 
kontrollera om frågorna uppfattats korrekt. Eftersom vi var medvetna om dessa 
svårigheter valde vi som sagt att ha en kontaktperson på respektive skola som vi hade 
en dialog med under den tid respondenterna hade på sig att besvara frågorna. 
Kontakten med dessa ser vi som otroligt positiv och utan denna kontakt tror vi att det 
hade varit svårt att genomföra undersökningen. De har varit en otrolig tillgång då de 
ställt upp under stor del både i utformning samt genomförande av undersökningen.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att undersöka och jämföra relationen mellan hur lärare 
tolkar begreppet elevinflytande samt hur de beskriver att de arbetar med 
elevinflytande i undervisningen. Resultaten visade att pedagogerna har en god 
uppfattning kring vad begreppet elevinflytande innebär samt varför det är viktigt för 
eleverna i skolan. En sämre uppfattning har pedagogerna kring hur arbetet med 
elevinflytande ska genomföras vilket även visade sig i pedagogernas beskrivningar av 
hur de arbetar med elevinflytande i undervisningen. I vår analys har vi sett att detta 
är den främsta anledningen till att elevinflytande inte aktivt arbetas med på ett 
informellt sätt utan att det formella inflytandet i form av klassråd är det där eleverna 
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ges mest inflytande, ett inflytande som vi inte tror bidrar till att öka motivationen för 
lärandet eller där eleven ges möjlighet i att göra skillnad i sin utbildning samt 
utvecklar demokratiska värderingar.   
 
Pedagogerna i undersökningen är väl förtrogna med läroplanens formuleringar kring 
elevinflytande och ser elevinflytande som ett led i den demokratiska fostran. I 
dagens läroplan anges det tydligt och med stort kraft att eleverna ska ha inflytande i 
sin utbildning. Tham (2005) menar att ordet rymmer många av statens vackra 
demokratiska ideal men att det verkar som att elevernas rätt och möjlighet till 
inflytande inte hittar in i skolans hus då du har friheten att tolka och lägga dina 
värderingar i hur begreppet synliggörs. 

Om man ser till skolans styrdokument menar vi att dessa kan ses som både positiva 
och negativa beroende på hur man förhåller sig till dem. Om man enbart läser 
styrdokumenten rakt upp och ner och tar till sig de fina formuleringar och syften 
som finns med att ge eleverna inflytande utan att reflektera kring hur detta arbete 
ska genomföras tror vi att elevinflytande endast blir fina ord på ett papper och som 
man kan plocka fram och argumentera för när diskussionen kring elevinflytande 
kommer upp. Att vara väl påläst kring styrdokumenten är självklart positivt men för 
att det demokratiska uppdraget ska bli verkligt och synligt för både pedagogen och 
eleven ligger den absolut viktigaste uppgiften i att reflektera och analyser kring HUR 
man ska arbeta utifrån sina tolkningar kring VAD och VARFÖR, detta menar vi är 
grunden till att det informella inflytandet ska få sin plats i skolan. Detta är även en 
diskussion som bör föras på hela skolan och i arbetslaget för att man ska kunna 
utveckla och få nya tankar kring hur man kan arbeta aktiv med elevernas inflytande.  

I resultaten som framkommit av vår undersökning är det tydligt att flertalet 
pedagoger inte tillräckligt reflekterat kring hur elevinflytandet ser ut i 
undervisningen vilket bidrar till att de inte kan beskriva hur arbetet ser ut. Vi menar 
att stor vikt bör läggas på att fundera kring hur arbetet ska genomföras och att 
faktiskt också testa sina idéer i praktiken. Om man är medveten om att det är svårt 
att tolka i genomförande måste man lägga manken till då man inte kan ursäkta sig 
med att elevinflytande är svårt att arbeta med eftersom det inte finns några 
riktlinjer. Det pedagogiska uppdraget pedagogen har i skolan utgår ifrån att eleverna 
ska ges inflytande vilket innebär att det är en skyldighet för lärare att reflektera kring 
hur man kan arbeta didaktisk. 

Forsberg (i Lindgren 1994) anser att pedagogen måste göra medvetna val kring vad 
man undervisar samt varför det är av betydelse. Utifrån detta måste man även ställa 
sig frågan hur och på vilket sätt genomför jag detta i praktiken på ett sådant sätt att 
eleverna blir delaktiga både i min teori samt i min praktik. Denna tankeprocess är 
något vi anser att både pedagogen och eleven bör gå igenom i undervisningen och 
som man bör arbeta mer med. Dewey (1997) menar att målen för undervisningen i 
skolan måste synliggöras och formuleras i dialog mellan lärare och elev. Om eleverna 
ges möjlighet att bli bekanta med och får formulera egna mål tror vi att de finner 
motivation att vara delaktiga och ta ansvar för sitt lärande. Målen måste föras 
närmare eleverna för att de ska kunna se meningen med skolan och kopplas till för 
eleven meningsfulla kunskaper. Vi tror att diskussionen ständigt måste hållas levande 
kring läroplanens och kursplanernas mål med undervisningen. Om man är medveten 
om vad man ska lära sig, varför det är viktigt samt att man kan påverka hur detta ska 
gå till och kan koppla det till den egna verkligheten tror vi att man skapar en bra 
grund för samspel och lärande i skolan.  
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Något vi anser otroligt viktigt i diskussionen kring elevinflytande är att den enskilda 
individen måste sättas i centrum och att man måste utgå från elevens behov då alla 
har olika behov av inflytande. Vi menar att det skiljer sig åt i hur mycket ansvar och 
delaktighet eleverna vill ha och klarar av. Det viktigaste i arbetet med elevinflytande 
är att eleven får en positiv upplevelse av att ta ansvar och ha inflytande. Vissa elever 
vill ha inflytande över allt och upplever det positivt att ha stort ansvar över sitt eget 
lärande. Andra elever nöjer sig med att kunna påverka vissa saker och vill enbart ta 
ansvar över vissa saker. För att eleven ska kunna påverka skolans verksamhet måste 
det bli synligt vilka rättigheter och möjligheter som finns att påverka. Vi tror att 
pedagoger i skolan skulle ha stor hjälp i att utgå från Selbergs (2001) modell för 
arbete med elevinflytande i lärandet, för att främja det informella inflytandet samt för 
att uppnå styrdokumentens mål. Om det blir synligt för eleven vad hon kan påverka 
och hur ges hon stort inflytande i att själv avgöra hur pass stort inflytande och ansvar 
som gynnar henne menar vi att man tydligare kan se tillbaka på sitt lärande och 
tydliggöra hur inflytandet påverkade lärprocessen. Enligt oss är elevinflytande att 
eleven själv kan sätta fingret på vad hon har påverkat och hur, inte att detta 
formuleras utav pedagogen.  
 
I de resultat som framkommit av undersökningen ser vi att pedagogerna har en 
positiv inställning till elevinflytande och en god vilja att stärka detta. Detta ser vi som 
väldigt positivt. För att öka inflytandet och främja lärandet ser vi att pedagogerna 
behöver reflektera mer kring hur man ska göra eleverna delaktiga i undervisningen 
på ett mer informellt sätt. Selberg (2001) menar att lärande är en aktiv process och 
att en sådan kräver ständig reflektion. För pedagogen ser vi reflektionen kring 
genomförandet som ett pedagogiskt lärande som gynnar både lärare och elev. I arbete 
med elevinflytande beskriver pedagogerna att samspelet och dialogen är den viktiga 
utgångspunkten. För att pedagogerna ska bli trygga i att ge eleverna reellt inflytande 
över sin utbildning (Lpo94) menar vi att reflektionen kring elevinflytande bör ske just 
i detta samspel där man ser lärandet kring hur elevinflytande bör utformas som en 
aktiv process, som bidrar till ett lärande och inflytande för alla parter.  
 
Vi menar genom tolkning, analys och diskussion att pedagogerna har bra 
utgångspunkter genom att de är förtrogna med styrdokumentens mål men att det 
behövs mer tolkning kring HUR för att tolkningarna ska bli verkliga i 
undervisningen. Det är kanske helt enkelt inte är möjligt att skapa färdiga mallar för 
hur ett informellt inflytande alltid ska se ut i praktiken då ingen situation är den 
andre lik. Det vi dock tror skulle underlätta ett arbete med det informella 
elevinflytande och på ett bättre sätt följa de riktlinjer som styrdokumenten ger 
uttryck för, är om pedagogerna i ett arbetslag tillsammans reflekterar kring begreppet 
elevinflytande. Att man tillsammans i ser vad elevinflytandet syftar till och istället för 
att se de hinder som finns se möjligheter och våga ge eleverna inflytande, den som 
inte provar får aldrig veta hur resultatet ser ut.   

Resultaten visar att pedagogerna anser att elevinflytande ska öka med ålder och 
mognad samt att arbetet ska utgå från eleven. Tillsammans bör man skapa en 
modell/struktur för hur elevinflytandet borde se ut i deras undervisning och hur det 
ska öka. Tillsammans se hur man kan arbeta med elevinflytande i de ämnen som är 
lite svårare att ge det tillräckligt med utrymme och där de existerande modellerna för 
undervisningen är föråldrade. Pedagogerna behöver finna samma trygghet för det 
informella inflytandet som de har för det formella inflytande. Detta är absolut ingen 
omöjlighet. Den främsta förutsättningen finns redan, nämligen att man är medveten 
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om sina brister. Den medvetna kan förändra sitt beteende till det bättre i samspel 
med andra.  

6.3 Slutsatser 

Resultaten visar att pedagogerna ser elevinflytandet som något positiv som gynnar 
elevernas lärande. Pedagogerna har god vilja och ambitioner i sitt arbete med 
elevinflytande men har inte tillräckligt reflekterat kring hur man kan arbeta med 
elevinflytande i undervisningen i enlighet med det som uttrycks i styrdokumenten. 
För att stärka elevernas inflytande, främst informellt, behöver pedagogerna finna en 
trygghet i detta förhållningssätt och få tips och idéer att arbeta med i undervisningen 
för att sätta sin egen prägel i arbetet med elevinflytande.  
 
Under examensarbetets gång har vi fått många nya kunskaper kring elevinflytande 
och en tydlig bild kring vad vi själva måste fokusera på i arbetet med elevinflytande i 
undervisningen, nämligen hur kan jag tillsammans med eleverna utforma 
undervisningen så att eleverna upplever att de har inflytande i sin utbildning.  
Vi anser att vi fått en god grund att stå på och ser fram emot att komma ut och arbeta 
aktivt med elevinflytande i skolorna. 

6.4 Nya forskningsfrågor 

För att utveckla och förbättra denna undersökning skulle det vara väldigt intressant 
att genomföra observationer för att med egna ögon få se hur pedagoger faktiskt 
arbetar med elevinflytande i verkligheten. Det vore då mycket intressant att sätta 
denna undersökning i relation till de resultat som en undersökning med observation 
skulle framkomma med. Att se denna undersökning som espoused theory och 
analysen av observationsundersökningen som theory in use (Argyris & Schön, 1974) 
skulle bidra till en mycket mer djupgående undersökning som ser till många olika 
aspekter av hur tolkningar och arbete med elevinflytande i praktiken ser ut i relation 
till varandra.  
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Bilaga 1. Enkät  

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Mälardalens högskola. Just nu läser vi vår sista termin och har valt att i 
vårt examensarbete genomföra en studie där syftet är att belysa och se till relationen mellan lärares 
syn på och tolkning av begreppet elevinflytande samt hur lärare arbetar med elevinflytande i den 
praktiska undervisningen. Examensarbetet kommer att resultera i en C-uppsats skriven på grundnivå 
inom området pedagogik.  

Målgruppen för enkätundersökningen är lärare som arbetar inom skolans tidigare år. Urvalet motiveras 
med att vi själva kommer att vara verksamma inom dessa årskurser och på så vis finner denna 
målgrupp mest intressant.  

Enkäten som följer innehåller 8 öppna frågor där du själv behöver formulera ditt svar. Börja gärna 
med att först titta igenom frågorna och fundera på hur du personligen ställer dig till de olika frågorna 
kopplade till elevinflytande innan du skriver ner dina svar. Svara gärna så utförligt och konkret som 
möjligt eller tills du känner att du fått med det du personligen står för under varje punkt. 

Deltagandet är frivilligt och anonymt och du som väljer att delta kan när som helst välja att avbryta 
ditt deltagande. Samtliga svar kommer att hanteras konfidentiellt, endast uppsatsförfattare och 
handledare kommer att veta vilka skolor som deltagit i undersökningen. Studien är ingen jämförelse 
skolor eller lärare emellan och därmed kommer inte de delaktiga respondenterna kunna spåras. 
Uppsatsen kommer som färdig produkt läsas av studiekamrater som kommer att opponera på 
utformning samt innehåll. Efter godkännande från handledare samt examinator kommer uppsatsen att 
publicerad i DIVA, databasen för examensarbete. 

 

Om du har några frågor kring enkäten eller studien är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via 
e-post: examensarbete.ht09@hotmail.com 

 

 

Tack på förhand! 

Jonatan Granlund & Moa Thunell 

 

Vi är väl medvetna om att ni har otroligt mycket att göra ute på skolorna men vi skulle vara otroligt 
tacksamma om ni tog er tid att svara på frågorna. Varje besvarad enkät kommer att vara till stor hjälp 
för oss i vår studie.  

Vi önskar svar på enkäterna senast måndag 23 november.  

Lämna ifylld enkät i xxxxxx xxxxxxxx fack i lärarrummet. 
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1. Vad innebär begreppet elevinflytande för dig? 
 
 

 
 
 
 
 

2.  Vad anser du att elevinflytande syftar till? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hur arbetar du praktiskt med elevernas inflytande i din undervisning?  
 
 
 
 
 
 
 
4. När ges eleverna störst möjlighet till inflytande? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 40

5.  Anser du att elevinflytande är en viktig del i din undervisning? Motivera 
 
 
 
 
  
 
 
6. Anser du att eleverna får tillräckligt med inflytande i undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
7. Finns det några faktorer du ser som hinder för ökat elevinflytande i 

undervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
8. Anser du att elevinflytande är ett svårtolkat begrepp? Motivera 
 
 
 
 
 
 
 
                Tack för din medverkan! 

 


